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KARTA OCENY FROMULARZA REKRUTACYJNEGO 

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                      
z posiadaną wiedzą, 
- zobowiązuje się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych 
informacji dotyczących projektu, 
- 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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 OCENA FROMALNA  – część I 
 TAK NIE N/D 

Formularz rekrutacyjny – wraz z stosownymi 
oświadczeniami 

□ □ □ 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych 
osobowych 

□ □ □ 

Dokument potwierdzający status os. bezrobotnej 
zarejestrowanej w UP – zaświadczenie z PUP 

□ □ □ 

Oświadczenie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w 
PUP 

□ □ □ 

Oświadczenie potwierdzające status os. nieaktywnej 
zawodowo  

□ □ □ 

Kopie zaświadczeń/certyfikatów o odbyciu szkoleń z 
zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej wydane przed przystąpieniem do 
projektu (jeśli dotyczy) 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

Kopie dokumentów z właściwego rejestru/instytucji 
potwierdzające prowadzenie własnej działalności 
gospodarczej, współudział/udział w spółce, współpracę  
i wiedzę z zakresu prowadzenia firmy przed 
przystąpieniem do projektu, (jeśli dotyczy) 

 
 

□ 

 
 

□ 

 
 

□ 

Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy) □ □ □ 

Spełnianie kryteriów formalnych: □ □ 

 
 
 

KRYTERIA DOSTĘPU 

 TAK NIE N/D 

Osoba powyżej 50 roku życia □ □ □ 

Osoba bezrobotna  □ □ □ 

Osoba nieaktywna zawodowo □ □ □ 

Osoba zamieszkująca na terenie woj. śląskiego 
zgodnie z Kodeksem Cywilnym 

□ □ □ 

Spełnianie kryteriów formalnych: □ □ 
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DECYZJA O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW FORMALNYCH 

TAK NIE 

□ □ 

 
 
 
 
 

 …………………………………………………………………………. 
  

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

 
…………………………………………………………………………. 

(miejscowość i data) (Podpisy członków komisji rekrutacyjnej) 
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OCENA MERYTORYCZNA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO – część II 
Pomysł na biznes – informacje o 
planowanej działalności 
gospodarczej  

Maksymalna  
liczba 

 punktów 

Przyznana 
liczba 

punktów  

Uzasadnienie przyznanej liczby 
punktów (wyczerpujące i 

merytoryczne uzasadnienie 
dokonanej oceny, zwłaszcza 
kryteria obniżania punktacji) 

Opis planowanej działalności: 
przedmiot wykonywanej 
działalności sektor/branża w 
jakiej będzie prowadzona 
działalność, charakterystyka 
produktu/usługi ) 

 
 

7 pkt 

  

Doświadczenie zawodowe 
związane z profilem 
podejmowanej działalności 

 
4 pkt 

  

Posiadane wykształcenie oraz 
ewentualne posiadane 
dodatkowe kwalifikacje np. 
certyfikaty, zaświadczenia, 
uprawnienia, ukończone 
szkolenia 

 
4 pkt 
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Nakłady finansowe (np. zakup 
środków trwałych, towary i 
materiały, reklama i promocja) 
jakie są niezbędne do 
prowadzenia planowanej przez 
Pana/Panią działalności 
gospodarczej. 
Środki techniczne do 
rozpoczęcia prowadzenia 
działalności gospodarczej (np. 
niezbędny sprzęt), bądź inne 
zasoby (np. lokal) konieczne do 
prowadzenia działalności? 

 
5 pkt 

  

Łączna liczba uzyskanych 
punktów  

Max  20 pkt   

 
 

 …………………………………………………………………………. 
  

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

 
…………………………………………………………………………. 

(miejscowość i data) (Podpisy członków komisji rekrutacyjnej) 
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WYNIK KOŃCOWY OCENY FORMULAZA REKRUTACYJNEGO – część III 
 

ETAPY OCENY 
 

DECYZJA 
 

KRYTERIA 

Spełnia kryteria formalna □ Spełnia          □ Nie spełnia  

Spełnia kryteria dostępu □ Spełnia          □ Nie spełnia  

Ocena merytoryczna formularza 
rekrutacyjnego 

 
………………………………………pkt 

 
Max 20 pkt 

Ocena poziomu motywacji i predyspozycji do 
prowadzenia działalności gospodarczej  

 
………………………………………pkt 

 
Max 30 pkt 

 
PODSUMOWANIE 
 

 
 

………………………………………pkt 

 
Max 50 pkt  

 

 
 

 TAK NIE 

ZAKFALIFKOWANIE DO PROJEKTU: □ □ 
 
 
 
 

 
 

 …………………………………………………………………………. 
  

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

 
…………………………………………………………………………. 

(miejscowość i data) (Podpisy członków komisji rekrutacyjnej) 

 
 


