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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt „PASJA BIZNESU” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany 
przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu  

nr RPPK.07.03.00-18-0076/19-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 
Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy 

Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 
 

 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 
Arkusz wypełniany przez pracownika biura projektu 

 

Imię i nazwisko Kandydata/Kandydatki   

Numer identyfikacyjny formularza (NIF) …….…./RPOWP/7.3/PB/RARR/2021/II 

 
 

L.p. 
 

KRYTERIA ZWIĄZANE Z PRZYNALEŻNOŚCIĄ DO GRUPY 
DOCELOWEJ (0 - 18 pkt) 

Uzyskana 
liczba 

punktów 

Maksymalna 
liczba punktów 

I SPEŁNIENIE KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH 18 

1. - posiadanie co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia  9 

2. - rolnik lub członek rodziny rolnika  9 

Suma   18 

 
L.p.  

KRYTERIA DOT. KRÓTKIEGO OPISU PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ (0 - 42 pkt) 

Uzyskana 
liczba 

punktów 

Maksymalna 
liczba punktów 

II OCENA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 42 

1. − pomysł na biznes   8 

2. − analiza konkurencji i rynku  8 

3. − planowane wydatki   8 

4. − kwalifikacje, doświadczenie i przygotowanie do 
prowadzenia własnej firmy 

 6 

5. − działania promocyjne  5 
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6. − słabe i mocne strony  3 

7. − zatrudnienie pracownika  4 

RAZEM LICZBA PUNKTÓW ZA KRYTERIA OD 1 DO 7  42 

 
DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI OCENIAJĄCEGO FORMULARZ REKRUTACYJNY 
Niniejszym oświadczam, że: 
 
1. Zapoznałem/zapoznałam się z: 

− Regulaminem rekrutacji w projekcie „PASJA BIZNESU” oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na 
rozwój przedsiębiorczości w projekcie. 

− Formularzem rekrutacyjnym do udziału w projekcie, złożonym przez Kandydata do projektu.  
2. Nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II 

stopnia) z ocenianym kandydatem do projektu oraz nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli  
z ocenianym uczestnikiem projektu. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego 
poinformowania o tym fakcie Beneficjenta. 

3. Nie pozostaję z ocenianym kandydatem do projektu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. Ponadto przed upływem 2 lat do daty wszczęcia procedury 
konkursowej nie pozostawałam/-em w stosunku pracy lub zlecenia z żadną/-ym Kandydatką/Kandydatem do projektu.  
W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 
Beneficjenta . 

4. Zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą. 
5. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i poufności wszystkie informacje i dokumenty ujawnione mi, wytworzone 

przeze mnie lub przygotowane 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 osobom trzecim. Po zakończeniu oceny 
zobowiązuję się nie przechowywać kopii ocenianych dokumentów w formie elektronicznej i/lub pisemnej. Zobowiązuję 

się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych informacji związanych z niniejsza oceną1. 

 

 
 

…………………………………………………… 
miejsce, data 

 
 

…………………………………………………… 
Czytelny podpis Oceniającego 

 
 

UZASADNIENIE (min. 10 zdań) 
 
 
 
 

Data dokonania oceny  

Podpis Oceniającego  

 

 
1 Zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na 
podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 


