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Załącznik nr 2 

 

Karta oceny formularza rekrutacyjnego 
Uczestnika Projektu pn.: „Załóż biznes po pięćdziesiątce” 

WND-RPSL.07.03.03-24-0346/15 
 
 

Numer identyfikacyjny potencjalnego 

Uczestnika Projektu 

 

Imię i nazwisko potencjalnego Uczest-

nika Projektu  

 

Imię i nazwisko  

Członka Komisji Rekrutacyjnej 

 

 
Niniejszym oświadczam, iż: 

1. 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 potencjalnym uczestnikiem projektu, z jego zastępcami 
prawnymi. 

2. Nie pozostaję w związku rodzinnym lub zawodowym z Beneficjentem realizującym projekt (dotyczy 
ekspertów zewnętrznych). 

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

4. Deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywać obowiązki oceniającego oraz że zapoznałem się 
z Regulaminem rekrutacji i Standardem udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz 
uczestników projektów  w ramach 7.3.3. RPOWSL 2014-2020 w województwie śląskim. 

5. Zobowiązuję się utrzymywać w poufności wszelkie informacje i dokumenty, wynikające z procesu 
oceny wniosku rekrutacyjnego, w szczególności dane osobowe potencjalnych uczestników projektu. 
 

 
 
 
 ………………………..                                                                 ……………………………… 
                  data                                                                                podpis Członka Komisji Rekrutacyjnej 
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I. OCENA FORMALNA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu rekrutacji uczestników do Projektu „Załóż biznes po pięćdziesiątce” 
realizowanego w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, działanie: 7.3. Wsparcie dla osób za-

mierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie: 7.3.3. Promocja samozatrud-

nienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 uzyskanie pozytyw-
nego wyniku oceny formalnej dokonanej przez Członków Komisji Rekrutacyjnej rekomenduje formularz re-
krutacyjny do oceny merytorycznej. 

Kryteria formalne 

Formularz będzie weryfikowany pod kątem występowania braków formalnych oraz oczywistych omyłek pi-
sarskich. Kandydat ma prawo do jednokrotnego uzupełnienia braku formalnego lub oczywistej omyłki ziden-
tyfikowanych podczas oceny formalnej w ramach kryteriów podlegających uzupełnieniom, w terminie 3 dni 
roboczych, pod rygorem pozostawienia formularza rekrutacyjnego bez rozpatrzenia. Uzupełnienie lub po-
prawa formularza rekrutacyjnego nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji (np. dodanie/usunięcie 
zapisów, które nie zostały wskazane do poprawy w wyniku oceny). 

Uchybieniem formalnym, które nie podlega możliwości poprawy i wyklucza Kandydata z dalszego procesu 
rekrutacji jest w szczególności: 

- brak kwalifikowalności do udziału w projekcie Kandydata;  

- złożenie formularz poza terminem naboru. 

Formularz rekrutacyjny spełniający kryteria formalne jest przekazywany do oceny merytorycznej. 

Weryfikacji kompletności i zgodności podlegają następujące elementy: 

PYTANIA  
TAK NIE 

Uzupełniono 
dnia 

Czy Formularz rekrutacyjny został złożony w terminie wskaza-
nym w Regulaminie rekrutacji uczestników? 

   

Czy wszystkie wymagane pola Formularza rekrutacyjnego  
zostały wypełnione? 

   

Czy Formularz rekrutacyjny został wypełniony w języku pol-
skim? 

   

Czy Formularz rekrutacyjny został podpisany  
w wyznaczonych miejscach przez uprawnioną osobę?  

   

Czy status zawodowy Kandydata/Kandydatki kwalifikuje go/ją 
do udziału w Projekcie. 

 

   

Czy kandydat spełnia wymogi udziału w projekcie. 
 

   

Czy miejsce zamieszkania i prowadzenia planowanej działalności 
kwalifikuje go/ją do udziału w Projekcie? 

   

Czy zostały podpisane wszystkie wymagane oświadczenia?     

Formularz zawiera wszystkie wymagane załączniki i dokumenty    

Czy potencjalny uczestnik projektu wyraził zgodę na przetwa-
rzanie swoich danych osobowych w celu monitoringu i ewalua-
cji projektu? 

   

 

DECYZJA W SPRAWIE OCENY FORMALNEJ TAK NIE 
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Formularz rekrutacyjny spełnia wszystkie kryteria formalne  

i zostaje przekazany do oceny merytorycznej. 

  

Formularz rekrutacyjny zawiera braki/błędy formalne i zostaje 

skierowany do uzupełnienia. 

Uzasadnienie, jeżeli tak: 

 

 

 

 

  

Formularz rekrutacyjny zostaje odrzucony. 

Uzasadnienie, jeżeli tak: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     ……………………………………………….      
data i podpis Członka Komisji Rekrutacyjnej                                                 
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II. OCENA MERYTORYCZNA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO – I ETAP REKRUTACJI 

Kryteria strategiczne 

 

W wyniku oceny Kandydat może otrzymać maksymalnie 70 pkt. w kryteriach strategicznych.  

Kandydat otrzymuje pozytywną rekomendację w przypadku uzyskania co najmniej 42 punktów w wyniku 
oceny formularza rekrutacyjnego w kryteriach strategicznych. Kandydaci, którzy uzyskają mniej niż 42 punkty 
nie kwalifikują się do II etapu rekrutacji. 

 

Weryfikacji podlegają następujące elementy: 

 
Kryteria oceny 

 

Maksymal-
ne punkty 

Suma uzyskanych  
punktów 

Uzasadnienie 

Kryteria STRATEGICZNE 

1. Ocena pomysłu na biznes  (m.in. ocena racjonalności pomysłu, sektora DG, motywacji) max. 48 pkt. 

 
Opis planowanego przedsię-
wzięcia   

0-10 
 

 

 

Docelowa grupa odbior-
ców/klientów/dostawców, 
formy sprzedaży/świadczenia 
usług, konkurencja 

0-10 

 

 

 

Innowacyjność pomysłu (ce-
chy wyróżniające planowaną 
działalność na rynku) 

0-18 
 

 

 

Realność przedsięwzięcia (w 
tym analiza mocnych i słabych 
stron, szans i zagrożeń)  

0-10 
 

 

2. Posiadane wykształcenie i/lub doświadczenie zawodowe  max. 8 pkt. 

 

Spójność wykształcenia oraz 
doświadczenia zawodowego 
wnioskodawcy z profilem 
planowanej działalności  

0-4 

 

 

 

Spójność dodatkowych kwali-
fikacji w odniesieniu do pla-
nowanej działalności gospo-
darczej  

0-4 

 

 

3. Racjonalność założonych kosztów max. 12 pkt. 

 

Ocena adekwatności, zasad-
ności i racjonalności wydat-
ków w odniesieniu do plano-
wanego profilu działalności 
gospodarczej  

0-12 

 

 

4.  Planowany do wniesienia wkład własny max. 2 pkt. 

 

Posiadane zasoby techniczne 
(w tym lokalowe, sprzętowe, 
wkład finansowy) 

0-2 
 

 

 SUMA OTRZYMANYCH PUNKTÓW: 
(max 70 punktów) 
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Czy Kandydat otrzymał wymagane minimum 60 % 
punktów ogółem ? 

□  TAK □  NIE 

REKOMENDACJA □  POZYTYWNA □  NEGATYWNA  

Data i podpis  

 
 
 
 

 


