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Załącznik nr 12 do Regulaminu Rekrutacji Uczestników do projektu „Mój biznes-moja przyszłość” 

 

KARTA WYNIKU OCENY REKRUTACJI DO PROEJKTU „MÓJ BIZNES-MOJA PRZYSZŁOŚĆ” 

w ramach projektu „Mój biznes – moja przyszłość” 
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy 

Poddziałanie 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 
 

Numer  identyfikacyjny 
 

 

Imię i nazwisko kandydata/kandydatki 
 

 

Imiona i nazwiska osób oceniających 

Ocena formalna: 
1. ……………………….. 

Ocena merytoryczna: 
1. ………………………… 
2. ………………………… 
3. ………………………… 

Ocena doradcy zawodowego: 
1. ………………………… 

 
 

Data sporządzenia 
 
 
 

 

 

DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI 

Imię:  

Nazwisko:  

Beneficjent:  

Oceniany wniosek:  

Niniejszym oświadczam, że: 
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- nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i 

nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z uczestnikiem ubiegającym się o 

dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego 

poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej i wycofania się z oceny 

niniejszego formularza rekrutacyjnego, 

- nie pozostaję z uczestnikiem ubiegającym się o dofinansowanie w takim stosunku prawnym lub 

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

stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 

Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej i wycofania się z oceny tego projektu. 

Ponadto oświadczam, że: 

- zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z 

posiadaną wiedzą, 

- zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych 

informacji, 

- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i w 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 mogą zostać ujawnione stronom trzecim. 

 

......................., dnia ..……….                                                  ..……………………………….                                                 

    (miejscowość i data)                                                                              podpis                           
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1. Wyniki ostateczne rekrutacji. 

1. Wynik oceny formalnej Formularza 
Rekrutacyjnego 

pozytywna/negatywna 

2. Wynik oceny merytorycznej 
Formularza Rekrutacyjnego 

/50pkt1 

W tym „Opis pomysłu” /15pkt2 

3. Wynik oceny rozmowy z Doradcą 
Zawodowym 

/30pkt3 

4. Punkty formalne dodatkowe /10pkt 

SUMA /90pkt 

 

 

Czy kandydat/kandydatka uzyskał/a minimalną liczbę punktów kwalifikującą do 
Projektu „Mój biznes-moja przyszłość”? 
  

TAK    /   NIE 

 
 

 
Data 

Podpis przewodniczącego Komisji 
Rekrutacyjnej 

 

 

 
1Minimum 60% punktów 
2 Minimum 50% punktów w „Opisie pomysłu” 
3 Minimum 20 punktów 


