Załącznik nr 2

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ
Podprogram: Edukacja

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
w ramach projektu ,,Otwieramy własną firmę”
DANE KANDYDATA:……………………………………………………………………………………………
WNIOSEK REKRUTACYJNY NR…….……….......................................................................................
OCENIAJACY:…………………………………………………………………………………………………...
Deklaracja bezstronności
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 uczestnikiem projektu, z ich zastępcami prawnymi lub
członkami władz osób prawnych biorących udział w procedurze konkursowej.
Nie pozostaję z uczestnikiem projektu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.

…………………………………………….
(Data i podpis oceniającego)

Część I Ocena formalna
Lp.
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Kryteria formalne
Czy formularz rekrutacyjny został złożony w terminie?
Czy formularz rekrutacyjny został wypełniony na odpowiednim formularzu?
Czy formularz rekrutacyjny ma maksymalnie 7 stron?
Czy do formularza dołączone jest podpisane przez wnioskodawcę oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych?
Czy formularz rekrutacyjny oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych są podpisane przez osobę upoważnioną i
opatrzone datą złożenia?
Czy formularz wypełniono komputerowo, rozmiar czcionki min 10 lub odręcznie,
drukowanymi literami?
Czy wszystkie punkty formularza rekrutacyjnego w części I ,,Informacje o osobie
ubiegającej się o udział w projekcie” są wypełnione?
Czy wnioskodawca złożył tylko 1 formularz rekrutacyjny?
Czy wnioskodawca jest zameldowany na terenie objętym projektem?
Czy wnioskodawca deklaruje uruchomienie działalności gospodarczej lub
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działalności agroturystycznej na terenie realizacji projektu?
Czy wnioskodawca nie posiadał zarejestrowanej działalności gospodarczej lub
działalności agroturystycznej w okresie 36 miesięcy przed dniem przystąpienia
do projektu?
Czy wnioskodawca nie był wspólnikiem spółek osobowych prawa handlowego
(spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowoakcyjnej) w okresie 36 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu?
Czy wnioskodawca nie był udziałowcem lub akcjonariuszem spółek kapitałowych
prawa handlowego (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek
akcyjnych) w okresie 36 kolejnych mies. przed przystąpieniem do projektu.
(Dopuszczalne jest uczestnictwo w projekcie udziałowców lub akcjonariuszy
spółek kapitałowych prawa handlowego, których akcje są notowane na giełdzie
papierów wartościowych)?
Czy wnioskodawca nie był członkiem spółdzielni utworzonej na podstawie prawa
spółdzielczego w okresie 36 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do
projektu. (Dopuszczalne jest uczestnictwo w projekcie osób będących członkami
spółdzielni
oszczędnościowo-pożyczkowych,
spółdzielni
budownictwa
mieszkaniowego i banków spółdzielczych, jeżeli nie osiągają przychodu z tytułu
tego członkowstwa)?
Czy wnioskodawca w okresie ostatnich 36 miesięcy przed złożeniem wniosku
nie uzyskał dotacji na otwarcie działalności gospodarczej lub działalności
agroturystycznej?





















Zaznaczenie odpowiedzi NIE w Karcie Oceny skutkuje odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych,
z zastrzeżeniem § 4 ust. 16 oraz § 4 ust. 17 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
.

Rekomenduję do oceny merytorycznej

Nie rekomenduję do oceny merytorycznej
oraz kieruję/ nie kieruję* do uzupełnienia przez
Wnioskodawcę

………………………………………………………...
Data i podpis

………………………………………………………...
Data i podpis

*niewłaściwe wykreślić
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Część II Ocena merytoryczna
DANE KANDYDATA:……………………………………………………………………………………………
OCENIAJACY:…………………………………………………………………………………………………...
Deklaracja bezstronności
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 uczestnikiem projektu, z ich zastępcami prawnymi lub
członkami władz osób prawnych biorących udział w procedurze konkursowej.
Nie pozostaję z uczestnikiem projektu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.
…………………………………………….
(Data i podpis oceniającego)
Lp.
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Kryteria

Max liczba
punktów

Przynależność do grupy priorytetowej
osoba bezrobotna, pozostająca bez zatrudnienia powyżej
3 mies. przed przystąpieniem do projektu lub
rolnik lub domownik (zgonie z definicją zawartą w ustawie
o ubezpieczeniu społecznym rolników)
Wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ukończone
szkolenia
oraz
dodatkowe
umiejętności
wnioskodawcy (oceniane pod kątem planowanego
rozpoczęcia działalności)
Planowana działalność należy do branży usługowoprodukcyjnej
Planowana działalność dotyczy usług i produktów
turystycznych
Planowana działalność opiera się na kulturowych
i przyrodniczych
zasobach
lokalnych
zidentyfikowanych w ,,Katalogu zasobów lokalnych”
Analiza konkurencji
Zaproponowane działania promocyjne
Adekwatność wydatków inwestycyjnych
Opis mocnych stron planowanego przedsięwzięcia
Opis słabych stron i wskazanie zagrożeń, które mogą
utrudnić realizację przedsięwzięcia oraz opis, w jaki
sposób kandydat zamierza sobie z nimi poradzić
SUMA

10
10

Rekomenduję zakwalifikowanie do projektu

…………………………………………………...
Data i podpis

Liczba
przyznanych
punktów

10
10

10
10
15

10
10
15
5
5

100

Nie rekomenduję zakwalifikowania do projektu
…………….………………………………
Data i podpis
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