REGULAMIN PRAC KOMISJI REKRUTACYJNEJ do procesu
PREINKUBACJI PROJEKTU
„Kreatywny Gdańsk. Biznes na start”
§1
PODSTAWY DZIAŁANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
Komisja Rekrutacyjna (KR) działa w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu
[Regulamin KR] oraz Regulaminu Projektu „Kreatywny Gdańsk. Biznes na Start” [Regulamin
Projektu].
§2
1.
2.
3.
3.1
3.2
4.
5.
6.
6.1
6.2
6.3
7.
8.

CZŁONKOWIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ
Regulamin KR określa tryb pracy, organizację, skład i zakres obowiązków Komisji
Rekrutacyjnej (KR).
KR powoływana jest przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości (GFP).
W skład KR wchodzi od 2 dwóch do 4 czterech członków: Przewodniczący KR oraz pozostali
członkowie, w tym:
KR I Etapu składa się z dwóch członków: Przewodniczącego KR oraz jednego członka –
pracownika GFP lub innej osoby wskazanej przez GFP.
KR II Etapu składa się z trzech do czterech członków: KR I Etapu (2 członków, w tym
Przewodniczący KR) oraz członków: specjalistów branż kreatywnych (od 1 do 2 członków).
W skład KR mogą być powołani pracownicy GFP lub inne osoby wskazane przez GFP.
Członkowie KR rzetelnie, bezstronnie i obiektywnie wykonują czynności powierzone im
Regulaminem KR.
Do obowiązków Członków KR należy w szczególności:
czynny udział w pracach KR;
wykonywanie poleceń Przewodniczącego KR dotyczących prac KR, w szczególności
przygotowywanie dokumentów (lub ich części) związanych z procesem rekrutacji;
niezwłoczne poinformowanie Przewodniczącego KR o okolicznościach uniemożliwiających
wykonywanie obowiązków Członka KR.
Członkowie KR nie mogą ujawniać żadnych informacji związanych z pracami KR.
Decyzje KR są podejmowane w obecności co najmniej 2 członków KR.
§3
ZADANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Do zadań KR należy:
1. dokonanie oceny formalnej i merytorycznej złożonych Formularzy Zgłoszeniowych
[Formularz],
2. wyłonienie grupy maksymalnie 30 osób zakwalifikowanych do II Etapu rekrutacji do
Projektu, które uzyskają największą ilość punktów podczas oceny merytorycznej
Formularzy,
3. przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z grupą osób zakwalifikowanych do II Etapu
rekrutacji do Projektu, podczas których zostaną ocenione ich predyspozycje do prowadzenia

działalności gospodarczej oraz wyłonienie maksymalnie 15 osób na podstawie rekrutacji,
które uzyskają status Uczestników Projektu.
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§4
PROCES REKRUTACJI
Proces rekrutacji do Projektu będzie trwał od 01.05.2017r. do 14.05.2017r. i przebiegał
będzie w dwóch Etapach – rekrutacja podstawowa. GFP zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji zgodnie z § 3 ust. 3.3 Regulaminu Projektu. W
przypadku dodatkowej rekrutacji postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się
odpowiednio.
W I Etapie KR I Etapu dokona oceny formalnej i merytorycznej nadesłanych Formularzy, przy
czym oceny formalnej dokona wyznaczony członek KR I Etapu rekrutacji.
Każdy z członków KR I Etapu przy ocenie merytorycznej danego pomysłu dysponuje 18
punktami. KR I Etapu oceniać będzie posiadane wykształcenie i doświadczenie związane z
planowaną działalnością gospodarczą (2 pkt.), motywację (4 pkt.), pomysł na działalność
gospodarczą i jej szanse rynkowe, znajomość rynku/klientów/konkurencyjności dla
przedstawionego pomysłu na działalność gospodarczą (10 pkt.) oraz innowacyjność pomysłu
na działalność gospodarczą (2 pkt.) Od decyzji KR I Etapu nie przysługuje odwołanie.
Podczas rozmów kwalifikacyjnych w II Etapie rekrutacji każdy z Członków KR II Etapu będzie
dysponował 20 punktami. KR II Etapu oceniać będzie predyspozycje do prowadzenia
działalności gospodarczej, w tym kompetencje merytoryczne potencjalnego przedsiębiorcy
oraz zaangażowanie i motywację do prowadzenia działalności gospodarczej (10 pkt.), a także
pomysł na działalność gospodarczą i szansę jego realizacji (10 pkt.) Brak przyznania
punktów w tym Etapie automatycznie dyskwalifikuje z udziału w Projekcie.
Na podstawie punktacji uzyskanej w I i II Etapie rekrutacji KR II Etapu wyłoni listę autorów
maksymalnie 15 pomysłów na własną działalność gospodarczą, którzy uzyskają status
Uczestników Projektu. Od decyzji KR II Etapu nie przysługuje odwołanie.
Na wypadek rezygnacji któregoś z Uczestników Projektu zgodnie z Regulaminem Projektu
zostanie utworzona lista rezerwowa.
KR dokonując oceny, o której mowa w niniejszym paragrafie posługuje się Kartą oceny
formalnej, stanowiącej Załącznik Nr 1 oraz kartami oceny merytorycznej stanowiącymi
Załącznik nr 2 i Załącznik Nr 3 do Regulaminu KR.
Każdy z członków KR przed przystąpieniem do oceny Formularzy podpisuje oświadczenie o
zachowaniu poufności, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu.

§5
ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
KR po każdym Etapie Rekrutacji udostępni do wglądu, w siedzibie GFP, Karty Oceny Formalnej i
Karty Oceny Merytorycznej, o których mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu KR.
§6
WYNIKI REKRUTACJI

Informacje o zakwalifikowaniu się do poszczególnych Etapów rekrutacji będą podawane do
wiadomości Uczestnikom Projektu zgodnie z postanowieniami Regulaminu Projektu.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin KR jest dostępny w siedzibie GFP pod adresem: ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk
oraz na stronie internetowej Projektu www.biznesnastart.pl.
2. Regulamin KR może ulegać zmianom, które zostają podane do wiadomości publicznej poprzez
udostępnienie na stronie internetowej Projektu www.biznesnastart.pl.
Załączniki:
Załącznik Nr 1 – Wzór Karty oceny formalnej
Załącznik Nr 2 – Wzór Karty oceny merytorycznej w I Etapie rekrutacji
Załącznik Nr 3 – Wzór Karty oceny merytorycznej w II Etapie rekrutacji

Załącznik Nr 1
WZÓR KARTY OCENY FORMALNEJ*
Imię i nazwisko kandydata/ki: .................................................................................................

Lp

OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE

TAK

1

Czy Formularz został wysłany w określonym w
regulaminie terminie?

2

Czy Formularz został wypełniony w języku polskim?

3

Czy Formularz został wypełniony komputerowo za
pomocą formularza elektronicznego zamieszczonego na
stronie www.biznesnastart.pl ?

4

Czy osoba zgłaszająca się do Projektu zaznaczyła
oświadczenia dotyczące założenia działalności
gospodarczej w ramach branży kreatywnej z adresem
zakładu głównego w Gdańsku, przetwarzania danych
osobowych oraz poświadczenia prawdziwości danych?

5

Czy Formularz jest kompletny (tj. wypełnione zostały
wszystkie obowiązkowe rubryki)?

_______________________

Gdańsk, dn.

NIE

_____________________________

Podpis

UWAGI

Załącznik Nr 2
WZÓR KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ
W I ETAPIE REKRUTACJI do procesu PREINKUBACJI*
Imię i nazwisko kandydata/ki:…………………………………………………………………………
Imię i nazwisko oceniającego: ………………………………………………………………………….
Lp

KRYTERIA MERYTORCZNE

Przyznan
a liczba
punktów

Maks.
liczba
punktów

1

Posiadane wykształcenie i
doświadczenie związane z planowaną
działalnością gospodarczą – część II
Formularza Zgłoszeniowego

2

2

Motywacja – część III Formularza
Zgłoszeniowego

4

3

Pomysł na działalność gospodarczą i jej
szanse
rynkowe,
znajomość
rynku/klientów/konkurencyjności dla
przedstawionego
pomysłu
na
działalność gospodarczą – cześć IV
Formularza Zgłoszeniowego

10

5

Innowacyjność pomysłu na działalność
gospodarczą – część IV Formularza
Zgłoszeniowego

2

ŁĄCZNA LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW:

UWAGI/ KOMENTARZE

/18

_____________________________

Gdańsk, dn.

Podpis

Załącznik nr 3
WZÓR KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ
W II ETAPIE REKRUTACJI do procesu PREINKUBACJI*

Imię i nazwisko kandydata/ki: ............................................................................................
Imię i nazwisko oceniającego: …………………………………………………………………………………………..

KRYTERIA MERYTORCZNE

Przyznan
a liczba
punktów

Maks.
liczba
punktów

Predyspozycje do prowadzenia
działalności gospodarczej, w
tym kompetencje merytoryczne
potencjalnego przedsiębiorcy,
oraz zaangażowanie i
motywację do prowadzenia
działalność gospodarczej
Ocena pomysłu na działalność
gospodarczą i szansa jego
realizacji.

UWAGI/ KOMENTARZE

10

10

ŁĄCZNA LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW:

_______________________
Gdańsk, dn.

/20
_____________________________
Podpis

