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Karta oceny Formularza  Rekrutacyjnego do projektu 

„WŁASNY BIZNES TO NIEZALEŻNOŚĆ I PIENIĄDZE” 
 

Imię Nazwisko ……………..……………………………………………………………………………………………………………. 

Numer Formularza Rekrutacyjnego……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta oceny została podzielona na 2 części: 

Część I – ocena formalna  

Część II – ocena merytoryczna 

 

Ocenie merytorycznej podlegać będą tylko formularze rekrutacyjne spełniające kryteria formalne. 

Ocena merytoryczna dokonywana jest na podstawie formularza rekrutacyjnego  

i karty doradczej weryfikującej predyspozycje Kandydata/ Kandydatki do prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej sporządzonej przez doradcę zawodowego.  

Kandydat/Kandydatka  do Projektu może uzyskać minimum 6  a maksymalnie 15 punktów. 

Część I – ocena formalna 
Kryteria oceny formalnej Tak Nie Nie 

dotyczy 
Uwagi 

1. Czy formularz rekrutacyjny został złożony w terminie wskazanym w 

ogłoszeniu o naborze? 
� � � 

 

2. Czy formularz rekrutacyjny został wypełniony na obowiązującym i nie 

zmodyfikowanym wzorze, w języku polskim? 
� � � 

 

3. Czy formularz rekrutacyjny  został sporządzony zgodnie z instrukcją, w 

sposób czytelny? 
� � �  

Deklaracja bezstronności 
 
Oświadczam, że: 
− nie pozostaję w związku małżeńskim 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 uczestnikiem projektu, z jego 
zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych osób biorących udział w procedurze 
konkursowej, 

− nie pozostaję z uczestnikiem projektu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 
budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. 

 
…………………………..…………………….. 

(data i podpis oceniającego) 
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4. Czy formularz rekrutacyjny został podpisany czytelnie we właściwym 

miejscu a pozostałe strony zaparafowane? 
� � �  

5. Czy wraz z formularzem rekrutacyjnym złożono wymagany komplet 

załączników? 
� � �  

6. Czy kopie dokumentów dołączone do formularza rekrutacyjnego zostały 

poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z Regulaminem 

Rekrutacyjnym? 

� � � 
 

7. Czy kandydat do projektu jest osobą fizyczną zamieszkałą na terenie 

powiatu biłgorajskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)? 
� � �  

8. Czy kandydat do projektu nie prowadził zarejestrowanej działalności 

gospodarczej w okresie co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień 

przystąpienia do projektu w tym również że nie był wspólnikiem lub 

komplementariuszem w spółkach osobowych lub członkiem spółdzielni, 

utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego? 

� � � 

 

9. Czy kandydat do projektu planuje zarejestrowanie działalności 

gospodarczej na terenie powiatu biłgorajskiego.?  
� � �  

10. Czy kandydat do projektu nie korzystał z innych bezzwrotnych źródeł o 

charakterze publicznym np. dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy, 

dotacja w ramach innego projektu realizowanego w Działaniu 6.2 lub 

Poddziałaniu 8.1.2.? 

� � � 

 

11. Czy kandydat do projektu (w przypadku osoby niepełnosprawnej) nie 

korzysta równolegle z dwóch rożnych źródeł na pokrycie tych samych 

wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia 

pomostowego, związanych  z opłacaniem składek na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe lub oświadczenie o złożeniu rezygnacji do PFRON 

z możliwości ubiegania się o ich refundację ze środków PFRON? 

� � � 

 

12. Czy kandydat do projektu  nie był karany za przestępstwa skarbowe w 

rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks Karny oraz czy 

korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności 

prawnych.? 

� � � 

 

13. Czy kandydat do projektu  zapoznał się z Regulaminem Rekrutacji 

uczestników oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na 

rozwój przedsiębiorczości i akceptuje jego warunki? 

� � � 
 

14. Czy kandydat do projektu  nie pozostaje w stosunku pracy z 

Beneficjentem (Projektodawcą) lub partnerem oraz w Wojewódzkim 

Urzędzie Pracy w Lublinie i instytucjach wobec niego nadrzędnych? 

� � � 
 

15. Czy kandydat do projektu zadeklarował gotowość udziału w projekcie 

oraz monitoringu, ewaluacji i badaniach ankietowych? � � � 
 

16. Czy kandydat do projektu wyraził zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych? 
� � �  
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Zaznaczenie odpowiedzi NIE na karcie oceny formularza rekrutacyjnego w części I – ocena formalna 

pkt. 1, 2, 3 oraz 7 do 16 skutkuje odrzuceniem Formularza Rekrutacyjnego z przyczyn formalnych. 

Natomiast zaznaczenie odpowiedzi NIE na karcie oceny formularza rekrutacyjnego w części I – ocena 

formalna pkt. 4 do 6 skutkuje wezwaniem Kandydata/Kandydatki do uzupełnienia Formularza 

Rekrutacyjnego i podlega ponownej ocenie formalnej.  

 

Rekomenduję do oceny merytorycznej 

 

 

 

…………………………………………….. 

Data i podpis 

 

Nie rekomenduję do oceny 

merytorycznej 

 

 

…………………………………………….. 

Data i podpis 
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Część II – ocena merytoryczna 
  

OCENIANE OBSZARY Ilość punktów do 
uzyskania 

Liczba 
uzyskanych 

punktów 

Ocena predyspozycji kandydata do projektu dokonana przez doradcę zawodowego  

pozytywna 2  
neutralna 1  
negatywna 0  

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW  max. 2 pkt.  

Przynależność do grup priorytetowych:  

kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po 
raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z 
urodzeniem i wychowaniem dzieci), 

3  

osoby do 24 roku życia, 2  

osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na 
terenach wiejskich (zgodnie z definicją GUS) 1  

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW  max. 6 pkt.  

Planowane zatrudnienie początkowe  

samozatrudnienie 0  

jedno lub więcej miejsc pracy 1  

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW  max. 1 pkt.  

Opis przedsięwzięcia z branży usługowej 

Opis niespójny z przedmiotem planowanej działalność 
gospodarczej / działalność gospodarcza nie będzie 
prowadzona 

0 
 

słaby 1  

dobry 2  

bardzo dobry 3  
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SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW max. 3 pkt.  

Opis przedsięwzięcia z branży produkcyjnej  

Opis niespójny z przedmiotem planowanej działalność 
gospodarczej / działalność gospodarcza nie będzie 
prowadzona 

0 
 

słaby 1  

dobry 2  

bardzo dobry 3  

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW  max. 3 pkt.  

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW ZA KRYTERIA MERYTORYCZNE   

 

Czy Formularz Rekrutacyjny spełnia wymagania minimalne, aby zostać zakwalifikowany do projektu? 

� TAK  � NIE 

 

Uzasadnienie oceny Formularza Rekrutacyjnego (minimum 5 zdań) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

………………..………     ………………………. 

Miejscowość, data    Podpis oceniającego 

 


