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Załącznik nr 12 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 
FORMULARZ BADAJĄCY POZIOM MOTYWACJI I PREDYSPOZYCJI DO PROWADZENIA 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODRACZEJ 
Siła biznesu po 50-ce nr RPSL.07.03.03-24-039C/15 

 
 

Beneficjent: Michał Cichoń PRO STUDIO 

Tytuł projektu: „Siła biznesu po 50-ce” 

Nr  projektu: RPSL.07.03.03-24-039C/15 

Imię i nazwisko kandydata:  

Data:  

Oceniający:  

 
 

DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI 

 
Niniejszym oświadczam, że: 
- 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  
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 powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie 
powinny być ujawnione stronom trzecim. 
 
 

  
  

…………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………. 

(miejscowość i data) (Podpisy członków komisji rekrutacyjnej) 
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KRYTERIA OCENY 

Ocena motywacji i gotowości 
kandydata do samodzielnego 
założenia i prowadzenia 
działalności gospodarczej 

 
Maksymalna  

liczba 
 punktów 

 
Przyznana 

liczba 
punktów  

Uzasadnienie oceny (wyczerpujące i 
merytoryczne uzasadnienie dokonanej 
oceny, zwłaszcza kryteria obniżania 
punktacji) 

Determinacja, motywacja 
(pozytywne myślenie) 

6 pkt    

Odpowiedzialność, 
samodzielność, sumienność 

3 pkt   

Umiejętność planowania i 
analitycznego  
myślenia 

4 pkt   

Kreatywność 2 pkt   

Umiejętność podejmowania 
decyzji 

4 pkt   

Zdolność podejmowania  
ryzyka 

3 pkt    

Ujawniane cechy 
przedsiębiorcze 

4 pkt   

Umiejętność zarządzania 
czasem i organizacja 

4 pkt   

Liczba punktów ogółem: Max  30 pkt   

 

 
 
 
 
…………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………. 

(data, podpis Kandydata/tki) (data, Podpisy członka komisji rekrutacyjnej) 
 


