
 
 
Załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji uczestników Projektu: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5 

 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 

Arkusz wypełniony przez członka Komisji rekrutacyjnej 

 

Numer referencyjny  

Formularza 

rekrutacyjnego 

 

 

Pełna nazwa Kandydata  

 

 

 

1. Ocena merytoryczna 

Lp. Nazwa kryterium  

Maksymalna 

liczba 

punktów  

 

Ocena Uzasadnienie
1
 

1.  Pomysł na działalność 

gospodarczą, 

wykorzystanie niszy 

rynkowej 

5   

2.  Szanse przetrwania 

zaplanowanej 

działalności 

gospodarczej 

5   

3.  Umiejętność 

oszacowania wydatków 

inwestycyjnych 

5   

4.  Posiadana wiedza, 

umiejętności, 

doświadczenie w 

kontekście planowanej 

działalności 

gospodarczej 

5   

5.  Przynależność do jednej 

lub więcej grup 

priorytetowych: 

 

5   

- kobieta 1   

                                                           
1 Ocena każdego kryterium będzie zawierać co  najmniej 5-cio zdaniowe, pisemne uzasadnienie. 



 
 

- osoba w wieku pow. 

50 roku życia 

1   

- osoba długotrwale 

bezrobotna 

1   

- osoba posiadająca co 

najmniej jedno dziecko 

do 6 roku życia lub co 

najmniej jedno dziecko z 

niepełnosprawnościami 

do 18 roku życia 

1   

- migranci powrotni i 

imigranci 

1   

6.  Planowana do założenia 

działalność gospodarcza 

należy do branż 

zidentyfikowanych jako 

specjalizacje regionalne 

1   

5. W ramach założonej 

działalności 

gospodarczej zostaną 

wygenerowane 

dodatkowe miejsca 

pracy 

1   

6. 

Osoba składająca 

Formularz rekrutacyjny 

zamieszkuje obszary 

wiejskie  

o najtrudniejszej sytuacji 

rozwojowej, tj. gminy 

wskazane w Diagnozie 

wyzwań, potrzeb i 

potencjałów 

obszarów/sektorów 

objętych RPO WO 

2014-2020 

1   

Łącznie 28   

 

Oceniający (Imię i nazwisko) …………………...................……. 

Data …………………........ 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

                                                           
2
 Zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 

sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
 

Deklaracja bezstronności i poufności dla Oceniającego 

Ja niżej podpisany/podpisana, niniejszym deklaruję, że zgadzam się brać udział w procedurze 

oceny formularzy rekrutacyjnych kandydatów do projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia 

finansowego w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020.  

Poprzez złożenie niniejszej deklaracji, potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z 

dostępnymi do dnia dzisiejszego informacjami  dotyczącymi oceny i wyboru formularzy. 

Deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki.  

Oświadczam, że nie pozostaję w związku małżeńskim albo w faktycznym pożyciu, a także w 

stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

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

także w ciągu ostatnich dwóch lat nie łączył mnie stosunek pracy lub inny (umowa zlecenie, umowa o 

dzieło lub inne) ze wszystkimi kandydatami do projektu ocenianymi przeze mnie w ramach danej 

Komisji Rekrutacyjnej.  

Jeżeli okaże się, że w trakcie trwania procesu oceny/wyboru formularzy zaistnieją jakiekolwiek 

okoliczności mogące budzić wątpliwości, co do bezstronnej oceny, bezzwłocznie wstrzymam się z 

wyrażaniem opinii i dokonaniem oceny. Fakt taki zgłoszę Przewodniczącemu/Zastępcy 

Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej, przed rozpoczęciem procesu oceny.  

Zobowiązuję się utrzymywać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które 

zostały mi ujawnione, przygotowane przeze mnie w trakcie procedury oceny lub wynikające z procesu 

oceny.  

Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń
2
 . 

 

 

Imię i nazwisko 

 

 

Podpis 

 

 

Data 

 

 

 

 

 


