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ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 
 do projektu RPSL.07.03.03-24-082H/17 pt.: Impuls do przedsiębiorczości!  

 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy 
Działanie 7.3, Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząd prowadzenie działalności gospodarczej 

Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia - konkurs 
 

 

Numer ewidencyjny formularza rekrutacyjnego  

Imię i nazwisko Kandydata/tki do projektu   

 

Imię i nazwisko Członka Komisji Rekrutacyjnej  

Data przeprowadzenia oceny formularza 

rekrutacyjnego 

 

 

 
 

Niniejszym oświadczam, że: 

1. zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Impuls do przedsiębiorczości!” dokonując oceny 
formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu pt.: „Impuls do przedsiębiorczości!” 

2. Zobowiązuję się wypełniad obowiązki członka komisji rekrutacyjnej w sposób sumienny, rzetelny i bezstronny, 
zgodnie z posiadaną wiedzą, 

3. nie zachodzi żadna okolicznośd, mogąca wywoład uzasadnioną wątpliwośd co do mojej bezstronności względem 
osoby ubiegającej się o uczestnictwo w projekcie, w szczególności: 

a. nie jestem małżonkiem, krewnym albo powinowatym w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia osoby, 
która złożyła wstępny formularz rekrutacyjny, 

b. nie pozostaję z osobą, która złożyła formularz rekrutacyjny, w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

4. zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyskam podczas lub w związku z 
dokonywaniem oceny wstępnych formularzy rekrutacyjnych oraz do ich wykorzystywania jedynie w zakresie 
niezbędnym do dokonania tej oceny. 

 
 
 
 
 
………………………..                                                                     ……………………………………… 
 Miejscowośd, data                                                                                        czytelny podpis osoby oceniającej 
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I. OCENA FORMALNA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Impuls do przedsiębiorczości!” realizowanego w ramach Osi 
priorytetowej 7 Regionalny rynek pracy, Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 uzyskanie pozytywnego wyniku oceny formalnej dokonanej przez Członka 
Komisji Rekrutacyjnej rekomenduje formularz rekrutacyjny do oceny merytorycznej. 

 
TAK NIE 

NIE 
DOTYCZY Uzupełniono dnia 

Czy formularz rekrutacyjny został złożony w terminie?     

Czy formularz rekrutacyjny jest zgodny ze wzorem?     

Czy formularz rekrutacyjny został w całości wypełniony?     

Czy wstępny formularz rekrutacyjny został podpisany  
w wyznaczonych miejscach przez uprawnioną osobę?  

    

Czy Kandydat/ka spełnia kryteria uczestnictwa w projekcie?     

Czy został złożony odpowiedni dokument potwierdzający status 
osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej? 

    

Czy został złożony odpowiedni dokument potwierdzający 
zamieszkanie na obszarze rewitalizowanym OSI Bytom? 

    

Czy został złożony odpowiedni dokument potwierdzający 
ukooczony 30 r. ż.? 

    

Czy został złożony odpowiedni dokument potwierdzający 
ukooczony 50 r. ż.? 

    

Czy został złożony odpowiedni dokument potwierdzający niskie 
kwalifikacje zawodowe Kandydata/ki? 

    

Czy został złożony odpowiedni dokument potwierdzający 
niepełnosprawnośd? 

    

Czy Kandydat/ka nie podlega wyłączeniu z uczestnictwa w 
projekcie? 

    

 
 

DECYZJA W SPRAWIE OCENY FORMALNEJ TAK NIE 

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: 

 

 

 

 

  

 

                                                                                            
………………………..                                                                     ……………………………………… 
 Miejscowośd, data                                                                                        czytelny podpis osoby oceniającej 
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II. PONOWNA OCENA FORMALNA (dotyczy wniosków skierowanych do uzupełnienia) 

 

Lp.  TAK NIE 

1. Formularz został skorygowany w stosunku do wykazanych uchybieo formalnych   

2. Wniosek rekomendowany do oceny merytorycznej     

W przypadku ponownych uchybieo formalnych wniosek podlega odrzuceniu bez możliwości ponownego 

odwołania. 

Uzasadnienie: 

 

 

 

Data i podpis  

 

III.  OCENA MERYTORYCZNA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 

 
 

Kryteria oceny 
 

Przyznana 
 ilośd  

punktów 

Max ilośd 
punktów 

Uzasadnienie (min. 5 zdao) 

1. 

Uzasadnienie założeo 
działalności, kompletnośd 

opisu, przejrzystośd oceny, 
zrozumiałośd założeo 

 3  

2. 

Realnośd planowanych 
założeo do wytwarzania 

produktów, usług i 
możliwości ich realizacji  

 2  

3. 
Oferowane produkty  

i usługi 
 2  
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4. 
Charakterystyka kręgu 

klientów  
i sposób ich pozyskiwania 

 2  

5. 
Prognozowana liczba 

klientów 
 2  

6. 
Realnośd prognozowanej 

sprzedaży produktów  
i usług 

 2  

7. 
Opis konkurencji i 

świadczonych przez nich 
usług/produktów. 

 2  

SUMA OTRZYMANYCH PUNKTÓW:  

 
 
 
 
 

………………………..                                                                     ……………………………………… 
 Miejscowośd, data                                                                                        czytelny podpis osoby oceniającej 

 
 
 

IV. KRYTERIA DODATKOWE 

Kategoria 
liczba 

punktów 
Punkty 

przyznane 

Osoba niepełnosprawna 2  

Osoba długotrwale bezrobotna 2  

Osoba o niskich kwalifikacjach 2  

Osoba powyżej 50 r.ż. 2  

Kobieta powracająca na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ 
wychowaniem dziecka 

2 
 

RAZEM: 10   
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V. PODSUMOWANIE OCENY 

 MAX LICZBA PKT. PRZYZNANE PKT. 

OCENA MERYTORYCZNA 15  

KRYTERIA DODATKOWE 10  

RAZEM: 25  

Czy kandydat/ka zakwalifikował/a się do 4 etapu –  
rozmowy z doradcą zawodowym? 

TAK / NIE 

 
 
 
 
………………………..                                                                     ……………………………………… 
 Miejscowośd, data                                                                                        czytelny podpis osoby oceniającej 

 


