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Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu 
„Zyskaj nowe możliwości - szkolenia, staże, dotacje na utworzenie działalności” 

 

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO  

Potwierdzam gotowość do rzetelnej i bezstronnej oceny formalnej / merytorycznej* złożonego formularza rekrutacyjnego oraz załączników zgodnie z 

oświadczeniem o poufności oraz bezstronności podpisanym przed rozpoczęciem prac, które stanowi załącznik do niniejszej karty oceny. W przypadku zaistnienia 

jakichkolwiek okoliczności, które mogłyby zakłócić bezstronność w ocenie dokumentów rekrutacyjnych złożonych w ramach projektu „Zyskaj nowe możliwości 

- szkolenia, staże, dotacje na utworzenie działalności” zgodnie z obowiązującym „Standardem udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz 

uczestników projektu w ramach działania 7.4 RPO WSL 2014-2020” oraz załącznikach do niniejszego Standardu , zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o 

tym fakcie osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta projektu.  

 

Numer identyfikacyjny potencjalnego Uczestnika projektu: …………………………………. 

 

……………………………………………………………. 

                                                                                                                                                             (data i podpis Oceniającego – Członek Komisji Rekrutacyjnej) 

Lp. Opis kryteriów Ocena 
Liczba 

przyznanych 
punktów 

Uzasadnienie 

 
KRYTERIA FORMALNE 

 

1. 

 
Dokumenty rekrutacyjne zostały złożone w 
określonym terminie wyznaczonym w Regulaminie 
rekrutacji uczestników projektu 
 

0 / 1 / P* 

  

2. 

 
Dokumenty zostały złożone na wymaganych wzorach 
dostępnych w Biurze projektu oraz na stronie 
internetowej projektu 

0 / 1 / P* 
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3. 

 
Dokumenty rekrutacyjne są kompletne, posiadają 
podpisy i parafki w wymaganych miejscach, 
wypełnione są wszystkie wymagane pola (brak 
pustych, niewypełnionych pól) oraz zawierają 
wszystkie obligatoryjne załączniki 
 

0 / 1 / P* 

  

4. 

 
 
Osoba składająca dokumenty rekrutacyjne spełnia 
kryteria uczestnictwa w projekcie, tj: 
 
 

0 / 1 / P* 

  

5. 

 
Czy potencjalny uczestnik projektu wyraził zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych w celu 
monitoringu i ewaluacji projektu? 
 

0 / 1 / P* 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

SPEŁNIENIE KRYTERIÓW FORMALNYCH 

 
 
 
 
 
 
 
 

TAK / NIE 

 
UZASADNIENIE: 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
……………………………………………………………. 

                                                                                                                                                         
(data i podpis Oceniającego – Członek Komisji Rekrutacyjnej) 
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KRYTERIA MERYTORYCZNE 

 

OPIS POMYSŁU (max. 16 pkt) 

1. 

 
Uzasadnienie założeń działalności gospodarczej,  
w tym: 
- kompletność opisu, 
- zrozumiałość założeń, 
- uzasadnienie, 
- przejrzystość. 
 
Sposób oceny: 
4 pkt – opis przejrzysty, wyczerpujący (tj. 
szczegółowy opis sektora/branży w jakiej będzie 
prowadzona działalność, podanie kodu PKD, opis 
lokalizacji siedziby, kompletny opis uzasadniający 
celowość przedsięwzięcia, opis motywacji osobistych 
do rozpoczęcia działalności, opis lokalnego 
zapotrzebowania na proponowane usługi/produkty, 
wskazanie zagrożeń i ewentualnych form 
przeciwdziałania),  
3 pkt – opis dokładny, w większości zrozumiały,  
2 pkt – opis częściowy, fragmentaryczny,  
1 pkt – opis częściowo zrozumiały, 
0 - opis, nieprzejrzysty, niezrozumiały,  
 
 
 

0 - 4 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
Realność planowanych założeń do wytwarzania 
produktów, usług i możliwości ich realizacji: 
- brak realności, 
- mała realność, 
- duża realność. 
 

0 - 2 
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2. 

Sposób oceny: 
2 pkt – duża realność planowanych założeń,  
1 pkt – mała realność planowanych założeń, 
wynikająca z niewysączającego opisu i 
niedopracowania pomysłu, 
0 pkt – opis, nieprzejrzysty, niezrozumiały, brak 
realnych możliwości realizacji pomysłu). 
 
 

3. 

 
Opis oferowanych produktów lub usług:  
- opis czytelny, 
- przejrzysty, 
- kompletny, 
- zrozumiały. 
 
Sposób oceny: 
2 pkt – opis szczegółowy, wyczerpujący,  
1 pkt – opis częściowy,  fragmentaryczny,  
0 pkt –  opis, nieprzejrzysty, niezrozumiały, brak 
opisu produktów i usług). 
 

0 - 2 

  

4. 

 
Charakterystyka kręgu klientów i sposób ich 
pozyskiwania, w tym: 
- niepełna charakterystyka klientów, brak opisu 
sposobu pozyskiwania klientów, 
- pełna charakterystyka klientów wraz z opisem 
sposobu pozyskiwania klientów. 
 
Sposób oceny: 
2 pkt – opis przejrzysty, wyczerpujący, opisujący 
grupę docelową, dla której skierowane będą 
usługi/produkty, 
1 pkt – opis częściowy, fragmentaryczny, opis 
pobieżny, krótki,  

0 - 2 
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0 pkt – opis, nieprzejrzysty, niezrozumiały, brak 
opisu precyzującego potencjalnych odbiorców 
usług/produktów.  
 
 
 

 
5. 

 
Ocena prognozowanej liczby klientów: 
- mały krąg klientów, 
- średni krąg klientów, 
- duży krąg klientów, 
 
Sposób oceny: 
2 pkt – opis przejrzysty, wyczerpujący, zawierający 
wskazanie ilości oraz sposób pomiaru 
prognozowanej liczby potencjalnych klientów, 
1 pkt – opis częściowy, fragmentaryczny, opis 
pobieżny, krótki,  
0 pkt – opis, nieprzejrzysty, niezrozumiały, brak 
opisu. 
 

 
0 - 2  

  

6. 

 
Realność prognozowanej sprzedaży produktów i 
usług: 
- mała realność szacowania sprzedaży,  
- szacowanie realne. 
 
Sposób oceny: 
2 pkt – opis przejrzysty, wyczerpujący, zakładający 
realne prognozy sprzedaży produktów/usług poparte 
danymi prognozowanymi, 
1 pkt – opis częściowy, fragmentaryczny, opis 
pobieżny, krótki,  
0 pkt – opis niezrozumiały, mało czytelny lub brak 
opisu). 
 

0 - 2  
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7. 

 
Opis konkurencji i świadczonych przez nich usług, 
produktów: 
-usługi/ produkty niekonkurencyjne, 
-usługi/produkty konkurencyjne. 
 
Sposób oceny: 
2 pkt – opis przejrzysty, wyczerpujący, opisujący 
produkty/usługi konkurencyjne, 
1 pkt – opis częściowy, fragmentaryczny, opis 
pobieżny, krótki,  
0 pkt – opis niezrozumiały, mało czytelny lub brak 
opisu). 
 

0 - 2 

  

OPIS DOŚWIADCZENIA POTENCJALNEGO UCZESTNIKA (max. 4 pkt) 

8. 

 
Opis doświadczenia zawodowego pod kątem 
zgodności z profilem podejmowanej działalności: 
- niezgodne, 
- częściowo zgodne, 
- zgodne. 
 
Sposób oceny: 
2 pkt – idealnie zgodne,  
1 pkt – częściowo zgodne,  
0 pkt – brak zgodności lub brak opisu. 
 

0 - 2 

  

9. 

 
Opis posiadanego wykształcenia oraz dodatkowych 
kwalifikacji pod kątem zgodności z profilem 
podejmowanej działalności (uprawnienia, 
certyfikaty, zaświadczenia) 
 
Sposób oceny: 
2 pkt – idealnie zgodne,  

0 - 2 
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1 pkt – częściowo zgodne,  
0 pkt – brak zgodności lub brak opisu), 
 
 

OPIS EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ POMYSŁU (max. 10 pkt) 

10. Ocena racjonalności założonych kosztów (zgodności 
ze stawkami rynkowymi), nakładów finansowych. 
 
Sposób oceny: 
10 -8 pkt – wydatki bezwzględnie racjonalne i 
niezbędne (szczegółowa kalkulacja wydatków w 
ramach dotacji wraz z uzasadnieniem każdego 
wydatku),  
7-6- pkt – wydatki zdecydowanie niezbędne i 
racjonalne,  
5-4 pkt – wydatki zasadniczo niezbędne i racjonalne,  
3 pkt – wydatki częściowo niezbędne i racjonalne,  
2 pkt – większość wydatków zbędnych i 
nieracjonalnych,  
1 pkt – wydatki w całości zbędne i nieracjonalne,  
0 pkt – brak opisu 
 

0 - 10   

OPIS SPOSOBU WNIESIENIA WKŁADU WŁASNEGO (max. 2 pkt) 

11. Zaangażowanie własnych środków do rozpoczęcia 
prowadzenia działalności gospodarczej (np. 
niezbędny sprzęt), bądź inne zasoby (np. lokal, wkład 
finansowy), koniecznych do prowadzenia działalności 
  
 
 
 
Sposób oceny: 
2 pkt – posiadanie niezbędnych środków 
/wyczerpujące uzasadnienie braku potrzeby 
posiadania własnych środków,  
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1 pkt – częściowe posiadanie środków /częściowe 
uzasadnienie braku potrzeby posiadania środków,  
0 pkt – opis niezrozumiały, mało czytelny, 
uzasadnienie nieadekwatne do planowanego 
przedsięwzięcia lub brak opisu. 

 
 
 

 
 

SUMA PRZYZNANYCH PUNKTÓW 
 
 
 
 

 

OCENA POZYTYWNA / OCENA NEGATYWNA 

 

 

UWAGI:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 P* - w zakresie wskazanego kryterium formularz został zwrócony do poprawy przez Kandydata/-tkę ……………………………………………………………. 

                                                                                                                                                             (data i podpis Oceniającego – Członek Komisji Rekrutacyjnej) 
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Załącznik nr 1 do Karty oceny formularza rekrutacyjnego 

„Zyskaj nowe możliwości - szkolenia, staże, dotacje na utworzenie działalności” 

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI 

 

IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA KOMISJI REKRUTACYJNEJ : ...….……………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

Oświadczenie dotyczy oceny dokumentów rekrutacyjnych Kandydata/-tki na Uczestnika/-czke projektu o numerze identyfikacyjnym: ………………………………………………….….......... 

Oświadczenie składane jest przez Członka komisji rekrutacyjnej, dokonujące oceny formalnej / merytorycznej* złożonego formularza rekrutacyjnego. 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-am się z następującymi dokumentami: 

- Standardem Udzielania Wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektu w ramach działania 7.4 RPO WSL 2014-2020 w projekcie pn. „Zyskaj nowe 

możliwości - szkolenia, staże, dotacje na utworzenie działalności” oraz załącznikami: 

- Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie pn. „Zyskaj nowe możliwości - szkolenia, staże, dotacje na utworzenie działalności” wraz z załącznikami, 

- Regulaminem przyznawania środków finansowych w projekcie pn. „Zyskaj nowe możliwości - szkolenia, staże, dotacje na utworzenie działalności” wraz z załącznikami, 

regulujących proces rekrutacji do projektu oraz proces przyznawania środków finansowych w ramach projektu i zobowiązuję się ich jego stosowania. 

Ponadto oświadczam, że: 

1) nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności względem kandydata ubiegającego się o udział w projekcie pn. „Zyskaj 

nowe możliwości - szkolenia, staże, dotacje na utworzenie działalności” w formie wsparcia w postaci ścieżki dotacyjnej, w tym: 

a) nie brałem/-am osobistego udziału w przygotowaniu formularza rekrutacyjnego oraz załączników do formularza rekrutacyjnego, 

b) z kandydatem/-tką ocenianego formularza rekrutacyjnego:  

1. nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia, 

2. nie jestem w związku partnerskim lub nie pozostaję we wspólnym gospodarstwie domowym, 

3. nie jestem lub nie byłem związany z kandydatem/-tką z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

2) Nie pozostaję w związku rodzinnym lub zawodowym z Beneficjentem realizującym projekt (dotyczy ekspertów zewnętrznych), 
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3) W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności, zobowiązuję się do 

niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie Beneficjentowi projektu oraz wyłączenia się z dalszego uczestnictwa w procesie oceny formularzy rekrutacyjnych, 

4) Będę wypełniał/-a moje obowiązki w sposób uczciwy, rzetelny i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem, 

5) Nie będę zatrzymywał kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji związanych z ocenianymi formularzami rekrutacyjnymi, 

6) Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji (w tym dane osobowe kandydatów do uczestnictwa w projekcie) i dokumentów ujawnionych mi 

lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów oceny i nie 

mogą zostać ujawnione stronom trzecim. 

 

 

 

 

 

 ……………………………………………………………. 

                                                                                                                                                             (data i podpis Oceniającego – Członek Komisji Rekrutacyjnej) 

 

*niepotrzebne skreślić 

 


