
 

 

Załącznik nr 2 do regulamin rekrutacji uczestników projektu pn. „Wsparcie przedsiębiorczości w 
Czechowicach – Dziedzicach II” nr projektu RPSL.07.03.03-24-05D2/19-00 

  

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 

Tytuł i numer projektu „Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach – Dziedzicach II” 

RPSL.07.03.03-24-05D2/19-00 
 Imię i nazwisko potencjalnego 

Uczestnika Projektu 
 

Numer Identyfikacji potencjalnego  

Uczestnika Projektu 
 

Imię i nazwisko członka Komisji 

Rekrutacyjnej oceniającego wniosek 
 

Deklaracja poufności i bezstronności oceniającego  

Niniejszym oświadczam, że:  

1. Nie pozostaję w związku małżeoskim albo stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii 

prostej lub bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem związany (-a) z tytułu przysposobienia 

opieki lub kurateli z żadnym/ą kandydatem/tką z jego zastępcami prawnymi. 

2. Nie pozostaję z żadnym/ą kandydatem/tką w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może 

to budzid uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.  

3. Deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywad obowiązki oceniającego oraz że 

zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji i Standardem udzielania wsparcia na rozwój 

przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 7.3.3 Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

4. Zobowiązuję się utrzymywad w poufności wszelkie informacje i dokumenty, wynikające  

z procesu oceny wniosku rekrutacyjnego, w szczególności dane osobowe potencjalnych 

Uczestników Projektu. 

 

Data i podpis  



 

 

 

LP. KRYTERIUM OCENY FORMALNEJ 
TAK/ TAK 

WARUNKOWO 

(jeśli dotyczy) 

NIE 

1. Formularz został złożony w wymaganym terminie   

2. Formularz jest zgodny z wymaganym wzorem   
3. Formularz jest kompletny i nie zawiera pustych pól   

4. Formularz został podpisany w wymaganych miejscach oraz zaparafowany 

na pozostałych stronach 
  

 5. 

Kandydat/ka spełnia wymogi uczestnictwa w projekcie, w tym:    

a) jest osobą, która ma ukooczony 30 rok życia (od dnia 30. urodzin)    

b) jest mieszkaocem Gminy Czechowice-Dziedzice   

c) oświadczył/a, że jest osobą bezrobotną lub bierną/nieaktywną 

zawodowo 
  

d) należy do przynajmniej jednej z następujących  grup: osoby w wieku 50 

lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby 

długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach 

  

e) oświadczył/a, że jest są osobą ubogą pracującą lub zatrudnioną na 

umowach krótkoterminowych i cywilnoprawnych (do 120% 

minimalnego wynagrodzenia) 

  

f) oświadczył/a, że zamierza zarejestrowad i rozpocząd  własną 

działalnośd gospodarczą na terenie  Gminy Czechowice-Dziedzice 
  

6. 

Kandydat/ka prawidłowo złożył/a wymagane w formularzu  

rekrutacyjnym oświadczenia i są one zgodne z wymogami określonymi 

w Regulaminie Rekrutacji. 

  

 

Wniosek rekomendowany: TAK NIE 

- do oceny merytorycznej   

- do poprawy uchybieo formalnych (w przypadku niespełnienia kryteriów w pkt. 2, 3, 4,) 

 

  

- do odrzucenia (w przypadku niespełnienia kryteriów w pkt. 1, 5, 6, oceny formalnej) 

 

  

 W przypadku uchybieo formalnych w pkt. 2, 3, 4, należy wskazad ich dokładny zakres pozwalający na poprawę 

wniosku przez potencjalnego uczestnika projektu: 

Uzasadnienie:  

Data i podpis  


