
 

 

 

Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu NOWA SZANSA_ I ścieżka 

 

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO_ I ścieżka 

Imię i nazwisko Kandydata  

Numer ID Kandydata  

Imię i nazwisko członka Komisji Rekrutacyjnej 

oceniającego wniosek 

 

Deklaracja poufności i bezstronności oceniającego 

Niniejszym oświadczam, że: 

 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 potencjalnym 

uczestnikiem projektu, z jego zastępcami prawnymi, 

 nie pozostaję w związku rodzinnym lub zawodowym z Beneficjentem realizującym projekt 

(dotyczy ekspertów zewnętrznych), 

 nie pozostaję z potencjalnym uczestnikiem projektu w takim stosunku prawnym lub 

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

 deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywać obowiązki oceniającego oraz że 

zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji i wytycznymi IP w sprawie udzielania pomocy na 

rozwój przedsiębiorczości (…), 

 zobowiązuję się utrzymywać w poufności wszelkie informacje i dokumenty, wynikające 

z procesu oceny wniosku rekrutacyjnego, w szczególności dane osobowe Kandydatów. 

Data i podpis 

 

 

 

 

 

 

LP. I. OCENA FORMALNA TAK NIE 
NIE 

DOTYCZY 

Poprawność formalna    

1 Dokumenty zostały złożone w terminie    

2 Dokumenty zostały wypełnione czytelnie w języku polskim    

3 
Dokumenty zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi 

wzorami 

   

4 Wszystkie wymagane rubryki są wypełnione    

5 Dokumenty zawierają wszystkie wymagane podpisy    

6 
Kserokopie dodatkowych dokumentów są poświadczone za 

zgodność z oryginałem 

   

7 
W dokumentach znajdują się błędy, których skorygowanie nie 

wpłynie na treść złożonych oświadczeń 

   

Kompletność załączników    

8 Załącznik nr 1 - formularz rekrutacyjny_I ścieżka    

9 
Załącznik nr 2 - formularz wstępnej diagnozy potrzeb doradczo-

szkoleniowych_ I ścieżka 

   

10 
Załącznik nr 3 - oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania 

w Częstochowie lub powiecie częstochowskim_ I ścieżka 

   

11 Załącznik nr 4 - oświadczenie o byciu osobą nieaktywną zawodowo    



(jeśli dotyczy) 

12 
Załącznik nr 5 - zaświadczenie zakładu pracy o zwolnieniu 

pracownika (jeśli dotyczy) lub oświadczenie Kandydata 

   

13 
Załącznik nr 6 - zaświadczenie zakładu pracy o zwolnieniach 

pracowników (jeśli dotyczy) lub oświadczenie Kandydata 

   

14 
Załącznik nr 7 - oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu 

do środków (jeśli dotyczy) 

   

15 
Decyzja PUP w Częstochowie o przyznaniu statusu osoby 

bezrobotnej (jeśli dotyczy) 

   

16 
Kserokopia świadectwa pracy potwierdzona przez Kandydata za 

zgodność z oryginałem (jeśli dotyczy) 

   

17 
Kserokopia wypowiedzenia stosunku pracy/stosunku służbowego 

(jeśli dotyczy) 

   

Poprawność oświadczeń    

18 

Czy na wszystkie oświadczenia zawarte w formularzu 

rekrutacyjnym została udzielona odpowiedź kwalifikująca do 

udziału w projekcie 

   

 

WNIOSEK REKOMENDOWANY TAK NIE 

Do I etapu oceny merytorycznej   

Do poprawy uchybień formalnych (w przypadku niespełnienia kryteriów w pkt 2-7)   

Do odrzucenia (w przypadku niespełnienia kryteriów w pkt 1, 8-17, 18)   

W przypadku uchybień formalnych w pkt 2-7 należy wskazać ich dokładny zakres 

pozwalający na poprawę formularza rekrutacyjnego przez Kandydata 
  

Uzasadnienie: 

 

 

 

 

 

Data i podpis 

 

 

 

 

 

II. PONOWNA OCENA FORMALNA 

(dotyczy formularzy rekrutacyjnych skierowanych do poprawy uchybień formalnych) 
TAK NIE 

Formularz został skorygowany w stosunku do wykazanych uchybień formalnych   

Wniosek rekomendowany do I etapu oceny merytorycznej   

W przypadku ponownych uchybień formalnych wniosek podlega odrzuceniu bez możliwości 

ponownego odwołania. 

Uzasadnienie: 

 

 

 

 

 

Data i podpis 

 

 

 

 

 


