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Deklaracja poufności i bezstronności członków Komisji rekrutacyjnej
oceniających Rozmowę Kwalifikacyjną w projekcie „Czas na biznes!”
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Niniejszym oświadczam, że:


Zapoznałem/zapoznałam się z:
a. Regulaminem Rekrutacji do projektu „Czas na biznes!” ,
b. wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
c. wnioskiem o dofinansowanie projektu „Czas na biznes”,
nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z
wnioskodawcą lub jego zastępcami prawnymi.
W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta i
wycofania się z oceny tego projektu,
przed upływem trzech lat od daty rozpoczęcia posiedzenia komisji nie pozostawałem/łam w stosunku pracy lub zlecenia z
podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do
niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta i wycofania się z oceny tego projektu,
nie pozostaję z wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co
do mojej bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o
tym fakcie Beneficjenta i wycofania się z oceny tego projektu,
zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą,
zobowiązuje się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji,
zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów, ujawnionych mi lub
wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że
informacje te będą użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie będą ujawnione stronom trzecim.
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Czytelny podpis
Specjalista ds. promocji i
rekrutacji
Czytelny podpis
Doradca biznesowy
Czytelny podpis
Doradca zawodowy:

Ocena Rozmowy Kwalifikacyjnej:

Kryteria merytoryczne

C)

D)

E)

Maksymalna
liczba
punktów

Pomysł na biznes w tym: branża, produkty, rozpoznanie rynku, odróżnienie
firmy od konkurencji z odniesieniem się do wybranej branży (wypełnia
Specjalista ds. promocji i rekrutacji)
Doświadczenie i wiedza związane z pomysłem na biznes: przygotowanie
organizacyjne, posiadane zasoby np. sprzęt, urządzenia, oprogramowanie,
prawo do lokalu; kwalifikacje i umiejętności niezbędne do prowadzenia
działalności gospodarczej – wykształcenie, nabyte uprawnienia, ukończone
kursy i szkolenia; analiza czynników ryzyka
(wypełnia Doradca biznesowy)
Motywacja do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej (wypełnia
Doradca zawodowy)

Uzyskana liczba
punktów

10

10

10

suma punktów przyznanych przez oceniających:
(warunkiem koniecznym jest uzyskanie minimum 15 punktów)

Biuro projektu: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości,
30-079 Kraków, al. Kijowska 14, tel.12 635 68 58, 12 635 68 59; e-mail: czasnabiznes@wszib.edu.pl
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Wyniki oceny
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Uzasadnienie Rozmowy Kwalifikacyjnej
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Pomysł na biznes w tym: branża, produkty, rozpoznanie rynku,
odróżnienie firmy od konkurencji z odniesieniem się do wybranej branży
(wypełnia Specjalista ds. promocji i rekrutacji)

Doświadczenie i wiedza związane z pomysłem na biznes:
przygotowanie organizacyjne, posiadane zasoby np. sprzęt, urządzenia,
oprogramowanie, prawo do lokalu; kwalifikacje i umiejętności niezbędne
do prowadzenia działalności gospodarczej – wykształcenie, nabyte
uprawnienia, ukończone kursy i szkolenia; analiza czynników ryzyka
(wypełnia Doradca biznesowy)
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punktów
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Uzyskana liczba
punktów
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Motywacja do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
(wypełnia Doradca zawodowy)
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