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Załącznik nr 2 do REGULAMINU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU - ścieżka dotacji na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej - 

 

Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego 
Kandydata/Kandydatki do projektu  

„Nowe kwalifikacje, nowe działalności”  

nr RPSL.07.04.02-24-0BC4/20 

realizowanym w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy 

dla działania: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy 

(działania z zakresu outplacementu) 

dla poddziałania: 7.4.2. Outplacement – konkurs 

 

INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY ………………………………………………. 

Imię i nazwisko Kandydata/Kandydatki:   ………………………………………………….. 

Imię i nazwisko osoby oceniającej: ………………………………………………………….. 

 

LP NAZWA KRYTERIUM TAK NIE UWAGI 

 

I.1. 

Czy Formularz rekrutacyjny został 

złożony w terminie rekrutacji 

Uczestników? 

   

 

I.2 

Czy Formularz rekrutacyjny został 

wypełniony na obowiązującym 

wzorze, jest kompletny, nie 

zawiera pustych pól? 

   

 

I.3. 

Czy Formularz rekrutacyjny oraz 

załączniki są opatrzone datą, 

podpisane i parafowane przez 

Kandydata/-kę 

   

 

I.4. 

Czy Kandydat/-ka prawidłowo 
wypełnił/a wszystkie oświadczenia 
zawarte w Formularzu 
Rekrutacyjnym? 

   

 

I.5 

Czy Kandydat/-ka 
spełnia wszystkie 
kryteria 
kwalifikowalności do 
projektu określone w 
§ 4 p.1 Regulaminu 
rekrutacji do Projektu 

 

   

 

Formularz rekrutacyjny rekomendowany TAK NIE 
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1.  Do etapu oceny merytorycznej.   

2.  Do poprawy uchybień formalnych (w przypadku niespełnienia 
kryteriów w pkt. I.1 do I.4.) 

  

3.  Do odrzucenia (w przypadku niespełnienia kryterium w pkt. I.5)    

W przypadku uchybień formalnych wymienionych w pkt. 2, należy wskazać ich dokładny zakres 

pozwalający na poprawę wniosku przez Kandydata/-kę: 

Uzasadnienie: 

 

Deklaracja bezstronności  

Oświadczam, że: 

− Nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub 

bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem związany (-a) z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z 

osobami wnioskującymi o przyznanie wsparcia finansowego. 

− Przed upływem trzech lat od daty złożenia dokumentów rekrutacyjnych nie pozostawałem (-am)  

w stosunku pracy lub zlecenia z osobami wnioskującymi o przyznanie wsparcia finansowego. 

− Nie pozostaję z osobami wnioskującymi o przyznanie wsparcia finansowego w takim stosunku prawnym 

lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.  

 

Data i podpis osoby oceniającej      

 

…………………………………………………….     

 

Ponowna ocena formalna TAK NIE 

1.  Czy Formularz rekrutacyjny wraz z kompletem dokumentów został 

skorygowany poprawnie w stosunku do wykazanych uchybień 

formalnych? 

  

2.  Czy Formularz rekrutacyjny wraz z kompletem dokumentów jest 
rekomendowany do etapu oceny merytorycznej? 
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UWAGA! W przypadku ponownych uchybień formalnych Formularz rekrutacyjny podlega 

odrzuceniu bez możliwości ponownego odwołania przez Kandydata/-kę i otrzymuje ocenę 

negatywną. 

Uzasadnienie: 

 

 

Deklaracja bezstronności  

 

Oświadczam, że: 

 

− Nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub 

bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem związany (-a) z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z 

osobami wnioskującymi o przyznanie wsparcia finansowego. 

− Przed upływem trzech lat od daty złożenia dokumentów rekrutacyjnych nie pozostawałem (-am)  

w stosunku pracy lub zlecenia z osobami wnioskującymi o przyznanie wsparcia finansowego. 

− Nie pozostaję z osobami wnioskującymi o przyznanie wsparcia finansowego w takim stosunku prawnym 

lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.  

 

Data i podpis osoby oceniającej      

 

…………………………………………………….  


