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KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO  

REALIZATOR PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA, ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno 

NUMER FORMULARZA 

REKRUTACYJNEGO 1.2.1/PIG/II/D/…… 

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA  

DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

IMIĘ I NAZWISKO 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 

żadnym wnioskodawcą (Uczestnikiem projektu), z jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych biorących 

udział w procedurze konkursowej. 

- Przed upływem trzech lat do daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem (-am) w stosunku pracy lub zlecenia z 

żadnym wnioskodawcą (Uczestnikiem projektu) oraz nie byłem (-am) członkiem władz osób prawnych biorących udział w 

procedurze konkursowej. 

- Nie pozostaję z Wnioskodawcami (Uczestnikami projektu) w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności.” 

- Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji 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 niniejszej oceny i nie powinny być ujawnione. Zobowiązuję się również nie zatrzymywać 

kopii jakichkolwiek pisemnych informacji.  

 

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

IMIĘ I NAZWISKO 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 

żadnym wnioskodawcą (Uczestnikiem projektu), z jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych biorących 

udział w procedurze konkursowej. 

- Przed upływem trzech lat do daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem (-am) w stosunku pracy lub zlecenia z 

żadnym wnioskodawcą (Uczestnikiem projektu) oraz nie byłem (-am) członkiem władz osób prawnych biorących udział  

w procedurze konkursowej. 

- Nie pozostaję z Wnioskodawcami (Uczestnikami projektu) w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności.” 

- Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji 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 niniejszej oceny i nie powinny być ujawnione. Zobowiązuję się również nie zatrzymywać 

kopii jakichkolwiek pisemnych informacji.:  

 

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

 



 

 

 

 

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 

L.p. Kryteria TAK NIE 
Nie 

dotyczy 

Uwagi 

w tym dotyczące 

skierowania 

formularza do 

poprawy 

1. Formularz został złożony w terminie     

2. Formularz został wypełniony na odpowiednim wzorze     

3. Formularz jest podpisany i parafowany przez Kandydata     

4. 
Wszystkie punkty formularza są wypełnione w języku polskim, 

elektronicznie bądź odręcznie (część A i B) 
    

 
Formularz został wypełniony w języku polskim, elektronicznie (część 

C) 
    

5. Kandydat spełnia kryteria kwalifikacyjne do udziału w projekcie     

 Kandydat jest w wieku 15 do 29 lat     

 Kandydat zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego     

 Kandydat należy do grupy NEET     

 
Kandydat nie należy do grup wyłączonych z możliwości ubiegania się 

o udział w projekcie 
    

6. Formularz zawiera wszystkie niezbędne załączniki:  

a. 
Załącznik numer 1 do formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie  

o spełnieniu kryteriów przynależności do grupy docelowej 
    

b. 
Załącznik numer 2 do formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie 

KRUS 
    

c. 
Załącznik numer 3 do formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie o 

wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny 
    

d. 
Kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - 

potwierdzenie status osoby niepełnosprawnej 
    

7. 

Kandydat nie posiada aktywnego wpisu do CEIDG, nie był 

zarejestrowany jako przedsiębiorca w KRS lub nie prowadzi 

działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów 

w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do 

projektu 

    

8. 

Kandydat nie był karany za przestępstwo skarbowe oraz korzysta  

w pełni z praw publicznych i posiada pełną zdolności do czynności 

prawnych 
    

9. 

Kandydat w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch 

poprzedzających go latach budżetowych nie otrzymał pomocy de 

minimis 

 

    

10. 

Kandydat w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch 

poprzedzających go latach budżetowych otrzymał pomoc de minimis 

w wysokości umożliwiającej mu przyznanie dotacji 

    

11. 
Kandydat nie korzysta równolegle z innych bezzwrotnych środków 

    



 

 

 

publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym zwłaszcza 

ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Działania 7.3 RPO 

WP 2014-2020 

12. 

Kandydat nie pozostaje w związku małżeńskim lub w faktycznym 

pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego 

stopnia z Beneficjentem, i/lub pracownikiem Beneficjenta lub 

wykonawcą 

    

13. 
Kandydat nie pozostaje / pozostawał w ciągu ostatnich dwóch lat  

w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub 

inne) z Beneficjentem lub wykonawcą 

    

14. 

Kandydat nie zamierza rozpocząć działalności gospodarczej 

prowadzonej wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem 

zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących 

zaplecze dla tej działalności, w przypadku gdy członek rodziny 

zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej nie później niż 

miesiąc przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego 

    

15. 

Kandydat nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej 

jednocześnie o tym samym profilu co przedsiębiorstwo prowadzone 

przez członka rodziny i pod tym samym adresem, z wykorzystaniem 

pomieszczeń w których jest prowadzona działalność 

    

16. Kandydat oświadczył, iż dane podane w Formularzu Rekrutacyjnym  

i oświadczeniach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 
    

17. 
Kandydat zapoznał się z Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem 

przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości  

i akceptuje jego warunki 

    

 

1. Członek Komisji Rekrutacyjnej 2. Członek Komisji Rekrutacyjnej 

Rekomenduję do oceny merytorycznej 

 

 (Data i czytelny podpis) 

Rekomenduję do oceny merytorycznej 

 

 (Data i czytelny podpis) 

Warunkowo rekomenduję do oceny merytorycznej 

 

 (Data i czytelny podpis) 

Warunkowo rekomenduję do oceny merytorycznej 

 

 (Data i czytelny podpis) 

Nie rekomenduję do oceny merytorycznej 

 

 (Data i czytelny podpis) 

Nie rekomenduję do oceny merytorycznej 

 

 (Data i czytelny podpis) 

 

 


