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Unia Europejska 
Europejski Fundusz  

Społeczny 

Załącznik nr 10. Karta oceny formularza rekrutacyjnego. 

                                                                                        

 

Karta oceny formularza rekrutacyjnego 

 
Arkusz wypełniony przez: Beneficjenta (Projektodawcę)  

 
Numer referencyjny Formularza rekrutacyjnego  

Pełna nazwa Beneficjenta Pomocy   

 

1. Ocena formalna 

DECYZJA TAK NIE Nie dotyczy 

1. Czy spełnia warunki określone dla grupy docelowej określonej w pkt 
3.2 wniosku o dofinansowanie projektu1? 

   

2. Czy planuje prowadzić działalność gospodarczą w sektorach 
wykluczonych na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 6 maja 2008r. w sprawie udzielania pomocy 
publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? 

   

3. Czy złoŜył oświadczenie o niezarejestrowanej działalności 
gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających 
przystąpienie do projektu? 

   

4. Czy złoŜył oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe 
w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny oraz 
o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do 
czynności prawnych? 

   

5. Czy złoŜył oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku pracy lub 
innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z Beneficjentem 
(Projektodawcą), partnerem lub wykonawcą w ramach projektu? 

   

6. Czy złoŜył oświadczenie o nieskorzystaniu przez Beneficjenta 
pomocy ze wsparcia na załoŜenie tej samej działalności gospodarczej (w 
tym spółdzielni/spółdzielni socjalnej), nieskorzystaniu/ skorzystaniu ze 
wsparcia w postaci pakietu szkoleniowo – doradczego, pochodzącego 
z innych źródeł w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON 
oraz w ramach Poddziałania 8.1.2? 

   

7. Czy złoŜył oświadczenie potwierdzające prawdziwość danych 
zawartych w formularzu?  

   

8. Czy złoŜył oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu 
Regulaminu rekrutacji? 

   

 
                                                      

1 Dotyczy tylko sytuacji, w której Beneficjent (Projektodawca) kieruje wsparcie tylko do określonej jednej lub więcej grupy 
docelowej. 
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JeŜeli kryteria formalne są spełnione naleŜy przejść do oceny merytorycznej 

2. Ocena merytoryczna (skala 1-5) 

 

Punktacja  Lp. Nazwa kryterium 

Ocena waga Wynik 

Uzasadnienie 
(min. 5 zdania opisu do kaŜdego z kryteriów) 

1. Pomysł na działalność 
gospodarczą, 
wykorzystanie niszy 
rynkowej. 

(max 35 pkt.- pkt.6 
formularza) 

 7  

 

 

 
2. Szanse przetrwania 

zaplanowanej 
działalności 
gospodarczej. 

(max 10 pkt. - pkt.9, 10 
formularza) 

 2  

 

 

 
3. Umiejętność 

oszacowania wydatków 
inwestycyjnych. 

(max 10 pkt..- pkt.8 
formularza) 

 2  

 

 

 
4. Posiadana wiedza, 

umiejętności, 
doświadczenie w 
kontekście planowanej 
działalności 
gospodarczej. 

(max 25 pkt.- pkt.1, 2, 7 
formularza) 

 5  

 

 

 

5. PrzynaleŜność do grup 
priorytetowych. 

(max 20 pkt. - część A, B 
formularza) 

1-2 

10  

 

 

 

 
Łącznie (max 100 pkt.)  suma   

Premia punktowa 

(część A, B formularza) 
 

 

6. osoby pozostające bez zatrudnienia 
przez okres co najmniej 12 kolejnych 
miesięcy w ciągu ostatnich  24 
miesięcy przed przystąpieniem do 
projektu 

 

5 
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7. płeć Ŝeńska  3   

8. osoby do 25 roku Ŝycia 3   

9. osoby niepełnosprawne 3   

10. osoby po 45 roku Ŝycia 3   

11. osoby zamieszkujące w gminach 
wiejskich i miejsko – wiejskich oraz 
mieszkańcy miast do 25 tys. 
mieszkańców zamierzające podjąć 
zatrudnienie w obszarach 
niezwiązanych z produkcją roślinną 
i/lub zwierzęcą 

3   

Suma z punktacją ogólną   

 

 

Oceniający (Imię i nazwisko) ………………………. 

 

Miejsce, data   ………………….…………………… 
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Załącznik do Karty oceny formularza rekrutacyjnego 

 

 
Deklaracja bezstronności i poufności 

Oświadczam, Ŝe:  

-   Nie pozostaję w związku małŜeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem 
związany (-a) z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z Beneficjentem pomocy. 

-   Przed upływem trzech lat do daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem (-am)  
w stosunku pracy lub zlecenia z Beneficjentem pomocy. 

-   Nie pozostaję z Beneficjentem pomocy w takim stosunku prawnym lub faktycznym, Ŝe moŜe to 
budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.”  

-  Zobowiązuję się, Ŝe będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie 
z posiadaną wiedzą. 

-  Zobowiązuję się równieŜ 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, Ŝe informacje te powinny być uŜyte tylko dla celów niniejszej 
oceny i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim. 
 

Data i podpis:.................................................................................................................................. 

 


