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Załącznik nr 2 

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 

Tytuł i numer projektu 
„Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć 

własną działalność gospodarczą” POWR.01.02.01-24-0337/15 

Imię i nazwisko Kandydata do projektu   

Numer identyfikacyjny  

Imię i nazwisko  oceniającego -  członka Komisji 
Rekrutacyjnej  

 

Deklaracja poufności i bezstronności oceniającego  
Niniejszym oświadczam, że:  

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 1.2.1. POWER 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 i podpis  

                                                                                            

 

I. OCENA FORMALNA  

 

DECYZJA TAK NIE 

TAK 
WARUNKOWO 

(jeśli 
dotyczy) 

Uwagi 

KRYTERIA OGÓLNE 

1. Czy dokumenty zgłoszeniowe zostały złożone we 
wskazanym terminie i miejscu (zgodnie z ogłoszeniem 
o naborze do projektu)? 

    

2. Czy dokumenty zostały złożone na odpowiednich 
wzorach? 

    

3. Czy dokumenty są kompletne (złożono wszystkie 
wymagane dokumenty, są one czytelnie wypełnione 
we wszystkich wymaganych polach)? 

    

4. Czy dokumenty są podpisane i parafowane w 
odpowiednich miejscach przez kandydata/kę, a kopie 
dokumentów potwierdzone „za zgodność z 
oryginałem”? 

    

KWALIFIKOWALNOŚĆ 
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5. Czy kandydat/ka spełnia wszystkie wymagania 
dotyczące kwalifikowalności?  

    

6. Czy kandydat/ka zapoznał/a się z Regulaminem 
rekrutacji i akceptuje jego treść? 

    

7. Czy kandydat/ka wyraża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji i selekcji do Projektu? 

    

8. Czy Formularz rekrutacyjny spełnia wszystkie kryteria 
formalne uczestnictwa w projekcie i może zostać 
przekazany do oceny merytorycznej? 

W przypadku negatywnej oceny lub wystąpienia braków 
formalnych wpisać uzasadnienie (pkt.9) 

    

9. Uzasadnienie (w przypadku uchybień formalnych 
należy wskazać ich dokładny zakres): 

 

Data i podpis osoby weryfikującej Formularz 
rekrutacyjny 

 

 

II. PONOWNA OCENA FORMALNA (JEŚLI DOTYCZY) 
 

Lp. 
PONOWNA OCENA FORMALNA 

(dotyczy formularzy skierowanych do uzupełnienia) 
TAK NIE 

1.  
Formularz został skorygowany w stosunku do wykazanych uchybień 

formalnych  
  

2. 
Formularz rekomendowany do oceny merytorycznej 

 
  

W przypadku ponownych uchybień formalnych Formularz podlega odrzuceniu bez możliwości ponownego 

odwołania. 

Uzasadnienie: 

 

 

Data i podpis osoby 
weryfikującej Formularz 
rekrutacyjny 

 

 

 

III. OCENA MERYTORYCZNA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO  

Kryteria merytoryczne 

 

W wyniku oceny Kandydat może otrzymać maksymalnie 30 pkt w kryteriach merytorycznych.  

Kandydat otrzymuje pozytywną rekomendację w przypadku uzyskania co najmniej 15 punktów w wyniku 

oceny formularza rekrutacyjnego w kryteriach MERYTORYCZNYCH. Kandydaci, którzy uzyskają mniej niż 15 

punktów nie kwalifikują się do II etapu rekrutacji – rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

Weryfikacji podlegają następujące elementy: 

 
Nazwa kryterium 

 

Maksymalna 
liczba 

punktów 

Suma 
uzyskanych  

punktów 
Uzasadnienie 
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Kryteria MERYTORYCZNE 

1. Ocena pomysłu  (m.in. ocena założeń, sektora DG, klientów, konkurencji, sezonowość) max. 17 pkt. 

 

Pomysł na działalność 

gospodarczą - uzasadnienie 

założeń działalności 

gospodarczej, kompletność 

opisu, przejrzystość oceny, 

zrozumiałość założeń 

0-3 

 

 

 

Opis sektora/branży, w 

której prowadzona będzie 

działalność 

0-2 

 

 

 

Oferowane produkty i 

usługi, realność 

planowanych założeń do 

wytwarzania produktów, 

usług i możliwości ich 

realizacji) 

0-3 

 

 

 

Charakterystyka kręgu 

klientów i sposób ich 

pozyskiwania 

0-3 

 

 

 

Opis konkurencji i 

świadczonych przez nich 

usług, produktów 

0-4 

 

 

 Sezonowość 0-2 

 

 

2. Doświadczenie zawodowe i wykształcenie  max. 6 pkt. 

 

Doświadczenie zawodowe 

zgodne z profilem 

planowanej działalności 
0-3 

 

 

 

Posiadane wykształcenie 

oraz dodatkowe kwalifikacje 

związane z profilem 

planowanej działalności 

0-3 

 

 

3. Planowane koszty inwestycji max. 5 pkt. 

 

Nakłady finansowe 

niezbędne do prowadzenia 

planowanej działalności 
0-2 

 

 

 

Nakłady finansowe w 

kontekście ich niezbędności 

do prowadzenia planowanej 

działalności gospodarczej 

0-3 

 

 

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

techniczne/finansowe do 

rozpoczęcia planowanej 

działalności 

0-2 

 

 

SUMA OTRZYMANYCH PUNKTÓW W KRYTERIACH MERYTORYCZNYCH: 
(max 30 pkt) 

 

 

 

Czy Kandydat otrzymał wymagane minimum 15 punktów 

w kryteriach merytorycznych ? 
□  TAK □  NIE 

REKOMENDACJA □  POZYTYWNA □  NEGATYWNA  

Data i podpis oceniającego  -  członka Komisji 
Rekrutacyjnej 

 

 

 

 

 

 


