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Tytuł i numer projektu
„Z DOŚWIADCZENIEM W NOWĄ RZECZYWISTOŚĆ”
WND-RPSL.07.04.02-24-08FB/17-004

Imię i nazwisko potencjalnego
Uczestnika Projektu

Numer Identyfikacji potencjalnego
Uczestnika Projektu

Imię i nazwisko członka Komisji
Rekrutacyjnej oceniającego wniosek

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 wszystkimi 
Kandydatami do udziału w projekcie w ramach danego naboru.

2. Nie pozostaję w związku rodzinnym lub zawodowym z  beneficjentem (operatorem 
wsparcia finansowego), realizującym dany projekt - dotyczy ekspertów zewnętrznych.

3. Nie pozostaję z żadnym z Kandydatów do udziału  projekcie 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 Poddziałania 7.4.2 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

5. Zobowiązuję się utrzymywać w poufności wszelkie informacje i dokumenty, wynikające z 
procesu oceny wniosku rekrutacyjnego, w szczególności dane osobowe potencjalnych 
Uczestników Projektu.
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OCENA MERYTORYCZNA

Lp. Kryterium oceny
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Uzasadnienie

I.

PUNKTY DODATKOWE
przyznawane za

przynależność do poniższych
kategorii osób.

10

Należy zaznaczyć „X” właściwe pole

Spełnia Nie spełnia

1.

Osoby posiadające status 
pracownika/byłego 
pracownika jednostek 
organizacyjnych spółek 
węglowych z terenu woj. 
śląskiego lub 
przedsiębiorstw z terenu 
woj. śląskiego z nimi 
powiązanych 
(kooperujących)

4

2. Osoby  z 
niepełnosprawnością 2
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3.

Osoby o niskich 
kwalifikacjach( osoba z 
wykształceniem do ISCED 3 
włącznie)

2

4. Osoby powyżej 50 r. życia 2

ŁĄCZNA LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW ZA
KRYTERIA DODATKOWE  MAX 10 PUNKTÓW

Liczba przyznanych punktów : ….…… pkt
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