Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru kandydatów na ekspertów w ramach konkursu na wybór
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Karta oceny zgłoszenia kandydata na eksperta w ramach konkursu o wybór
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Imię i nazwisko osoby składającej zgłoszenie:
……………………………………………………………………………………
Data wpływu zgłoszenia:
……………………………………………………

Część I Weryfikacja formalna
Weryfikacja formalna polega na sprawdzeniu: czy kandydat złożył formularz zgłoszeniowy na
kandydata na eksperta w ramach konkursu o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność w terminie, czy zgłoszenie jest kompletne i kandydat spełnia kryteria formalne.
TABELA 1.

Lp.
1.
2.
3.
4.

1

Kryteria formalna

TAK

NIE

Uwagi1

Czy zgłoszenie wpłynęło w terminie
(o zachowaniu terminu decyduje data
2
wpływu)?
Czy kandydat złożył formularz zgłoszenia i
list motywacyjny?
Czy
formularz
zgłoszenia
został
wypełniony we wszystkich wymaganych
polach i podpisany?
Czy
kandydat
złożył
podpisane
oświadczenie
o
niekaralności,
o
korzystaniu z praw publicznych, zdolności
do
czynności
prawnych
oraz
niepozostawaniu w stosunku pracy z
UMWK-P, samorządowymi jednostkami
organizacyjnymi Województwa KujawskoPomorskiego
oraz
niepozostawaniu
członkiem organów statutowych Lokalnej

W przypadku zaistnienia rozbieżności w ocenie należy ten fakt zaznaczyć w uwagach. W takim przypadku głos
Przewodniczącego jest rozstrzygający.
2
W przypadku, gdy zgłoszenie nie wpłynęło w wymaganym terminie pozostawia się je bez rozpatrzenia.

5.

6.

7.
8.
9.

Grupy Działania mających swoją siedzibę
na terenie województwa kujawskopomorskiego?.
Czy kandydat złożył podpisaną zgodę na
zamieszczenie
danych
osobowych
w Wykazie kandydatów na ekspertów oraz
na przetwarzanie danych osobowych?
Czy kandydat złożył podpisane
Oświadczenie
o
znajomości
aktów
prawnych i innych dokumentów związanych
z
funkcjonowaniem
instrumentu
finansowego Rozwój Lokalny Kierowany
przez Społeczność?
Czy
kandydat
złożył
dokumenty
potwierdzające posiadanie wykształcenia
wyższego magisterskiego?
Czy
kandydat
złożył
dokumenty
potwierdzające
minimum
3-letnie
3
doświadczenie zawodowe?
Czy
kandydat
złożył
dokumenty
potwierdzające
spełnianie
wymagań
4
określonych w § 2 ust. 1.

10.
11.

Uwagi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TAK

NIE

Czy Zgłoszenie i/lub załączniki podlegają uzupełnieniu?
Imię i nazwisko weryfikującego:

Imię i nazwisko weryfikującego:

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Podpis weryfikującego

………………………………………………….
Miejscowość i data

3

Podpis weryfikującego

.…………………………………………………..
Miejscowość i data

Weryfikacja dokumentów pod kątem spełniania warunków określonych w § 2 ust. 1 Zasad jest dokonywana
na etapie oceny merytorycznej.
4
Weryfikacja dokumentów pod kątem spełniania warunków określonych w § 2 ust 1 Regulaminu wyboru
kandydatów na ekspertów jest dokonywana na etapie oceny merytorycznej.

TABELA 2. Uzupełnienie zgłoszenia (tabela wypełniania w przypadku wezwania kandydata do
uzupełnienia)
Wynik uzupełnienia
Lp.
Kryteria formalne

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
5

Czy element
podlegał
uzupełnieniu
T/N

TAK

NIE

Uwagi5

Czy zgłoszenie wpłynęło w terminie
(o zachowaniu terminu decyduje
6
data wpływu)?
Czy kandydat złożył formularz
zgłoszenia i list motywacyjny?
Czy formularz zgłoszenia został
wypełniony
we
wszystkich
wymaganych polach i podpisany?
Czy kandydat złożył podpisane
oświadczenie o niekaralności, o
korzystaniu z praw publicznych,
zdolności do czynności prawnych
oraz niepozostawaniu w stosunku
pracy z UMWK-P, samorządowymi
jednostkami
organizacyjnymi
Województwa
KujawskoPomorskiego oraz niepozostawaniu
członkiem organów statutowych
Lokalnej Grupy Działania mających
swoją
siedzibę
na
terenie
województwa
kujawskopomorskiego?
Czy kandydat złożył podpisaną zgodę
na zamieszczenie danych osobowych
w
Wykazie
kandydatów
na
ekspertów oraz na przetwarzanie
danych osobowych?
Czy kandydat złożył podpisane
Oświadczenie o znajomości aktów
prawnych i innych dokumentów
związanych
z funkcjonowaniem instrumentu
finansowego
Rozwój
Lokalny
Kierowany przez Społeczność?
Czy kandydat złożył dokumenty
potwierdzające
posiadanie
wykształcenia
wyższego
magisterskiego?
Czy kandydat złożył dokumenty
potwierdzające minimum 3-letnie

W przypadku zaistnienia rozbieżności w ocenie należy ten fakt zaznaczyć w uwagach. W takim przypadku głos
Przewodniczącego jest rozstrzygający.
6
W przypadku, gdy wniosek nie wpłynął w wymaganym terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

7

9.
10.

doświadczenie zawodowe?
Czy kandydat złożył dokumenty
potwierdzające spełnianie wymagań
8
określonych w § 2 ust. 1 ?
Do uzupełnienia wymogi wynikające
z ogłoszenia

11.

POZYTYWNY

NEGATYWNY

Wynik weryfikacji formalnej

Imię i nazwisko weryfikującego:

Imię i nazwisko weryfikującego:

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Podpis weryfikującego

Podpis weryfikującego

………………………………………………….

.…………………………………………………..

Miejscowość i data

Miejscowość i data

Część II Weryfikacja merytoryczna
Lp.
1.
2.
2.
3.

7

Kryteria merytoryczne

TAK

NIE

Uwagi9

Czy kandydat posiada wykształcenie
wyższe magisterskie?
Czy kandydat posiada minimum 3-letnie
doświadczenie zawodowe?
Czy kandydat spełnia wymagania
określone w §2 ust. 1?
Czy kandydat posiada wiedzę w zakresie
celów i sposobu realizacji / znajomości
podejścia LEADER oraz wiedzę w zakresie
celów i sposobu realizacji instrumentu

Weryfikacja dokumentów pod kątem spełniania warunków określonych w § 2 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu
wyboru kandydatów na ekspertów jest dokonywana na etapie oceny merytorycznej.
8
Weryfikacja dokumentów pod kątem spełniania warunków określonych w § 2 ust 1 Regulaminu wyboru
kandydatów na ekspertów jest dokonywana na etapie oceny merytorycznej.
9
W przypadku zaistnienia rozbieżności w ocenie należy ten fakt zaznaczyć w uwagach. W takim przypadku głos
Przewodniczącego jest rozstrzygający.

3a

3b
4.

RLKS ?
Czy kandydat podpisał Oświadczenie o
znajomości aktów prawnych i innych
dokumentów
związanych
z
funkcjonowaniem
instrumentu
finansowego Rozwój Lokalny Kierowany
przez Społeczność?
Czy kandydat uzyskał pozytywny wynik
pisemnego testu?
Do uzupełnienia wymogi wynikające
z ogłoszenia

5.

Część III – Weryfikacja merytoryczna - Wynik pisemnego testu (jeśli dotyczy)
Liczba uzyskanych punktów z pisemnego testu ……………………………………………….
Czy kandydat uzyskał pozytywną ocenę podczas pisemnego testu (min. 70 % wymaganej liczby
punktów).
TAK

NIE

POZYTYWNY

NEGATYWNY

Wynik weryfikacji kandydata

Uzasadnienie (tylko w przypadku negatywnego wyniku):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Komisja w składzie:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

ZATWIERDZIŁ:

………………………………………………………..
Przewodniczący Komisji
(data, podpis)

