
 

                                                                            

 
Załącznik nr 2.2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dotacja na START” 
 
 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ  
FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 

ETAP 1 
 

 
Projekt „Dotacja na START” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  

realizowany przez Centrum Przedsiębiorczości Strefy Inwestycyjnej Innowacyjnych Technologii  
„Szczepańcowa-Lotnisko” Sp. z o.o. – Lidera oraz Lokalną Grupę Działania „Kraina Nafty” – Partnera 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

 
OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY 

DZIAŁANIE 7.3 – WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
 
 

Informacje wypełniane przez Beneficjenta 
 
 
Numer formularza  

 
Imię i nazwisko uczestnika projektu  

 
 
 
 
 
 
 

 
Rekomenduję do Etapu 2. oceny merytorycznej,  
tj. rozmowy z doradcą zawodowym, w tym test  

 
  TAK                                   NIE 

 
 
 
 

……………………………………………………………………………… 
Data i podpis Oceniającego 

 
 



 

                                                                            

 
 

LP. KRYETRIA PUNKTOWANE 
(opis planowanej działalności gospodarczej) 

UZYSKANA  
ILOŚĆ PUNKTÓW 

MAKSYMALNA  
ILOŚĆ PUNKTÓW 

1. 

 
Pomysł biznesowy 
 
Sektor, branża, rodzaj planowanego 
przedsięwzięcia, miejsce prowadzenia 
działalności, planowany zasięg - rynek 
lokalny, regionalny, oferta 
produktów/usług, powiązanie pomysłu z 
doświadczeniem nabytym podczas pracy 
w rolnictwie, itp. 
 

 12 

2. 

Przygotowanie do rozpoczęcia 
i prowadzenia działalności gospodarczej 
 
Ogólny plan przedsięwzięcia, opis 
konkurencji, posiadane zasoby, 
doświadczenie zawodowe/kwalifikacje, 
umiejętności, ukończone lub planowane 
szkolenia niezbędne do prowadzenia 
działalności gospodarczej, itp. 
 

 17 

3. 

Planowane wydatki (do 3 pkt.) oraz 
utworzenie nowego miejsca pracy w 
ciągu pierwszych 3 miesięcy prowadzenia 
działalności, tj. zatrudnienie co najmniej 
1 osoby na umowę o pracę na okres 
minimum 3 m-cy w wymiarze minimum ½ 
etatu (7 pkt.) 
 

 10 

4. 

Godzenie życia zawodowego i rodzinnego 
 
Godzenie obowiązków zawodowych i 
rodzinnych po uruchomieniu działalności 
gospodarczej, w tym planowana opieka 
nad osobami zależnymi, itp. – do 3 pkt. 
 

 3 

 
SUMA PUNKTÓW 

 
 42 

 
 
 
 
 



 

                                                                            

 
UZASADNIENIE OCENY 

W ODNIESIENIU DO KAŻDEGO Z KRYTERIÓW OCENY MERYTORYCZNEJ 
(łącznie minimum 5 zdań) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
……………………………………     …………….…………………………………………..
     Data                                                Podpis Oceniającego  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                            

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI  
OCENIAJĄCEGO FORMULARZ REKRUTACYJNY 

 
Projekt „Dotacja na START” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  

realizowany przez Centrum Przedsiębiorczości Strefy Inwestycyjnej Innowacyjnych Technologii  
„Szczepańcowa-Lotnisko” Sp. z o.o. – Lidera oraz Lokalną Grupę Działania „Kraina Nafty” – Partnera 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

 
OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY 

DZIAŁANIE 7.3 – WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
 

Ja niżej podpisany/a  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko 
 
Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego 
przewidującego karę pozbawienia wolności za składanie fałszywych zeznań  
 

oświadczam, że 
 
1. Nie pozostawałem i nie pozostaję w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa 

i powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do II stopnia 
oraz nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z żadnym Kandydatem/ką 
do projektu lub jego zastępcami prawnymi. 

2. W okresie ostatnich 2 lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem/am 
w stosunku pracy lub zlecenia z żadnym Kandydatem/ką do projektu. 

3. Nie pozostaję z żadnym Kandydatem/ką w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może 
budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności. 

4. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów udostępnionych 
mi lub wytworzonych przeze mnie w procesie oceny oraz oświadczam, że informacje te zostaną 
przeze mnie użyte wyłącznie w celu dokonania oceny i nie zostaną przeze mnie ujawnione. 
Zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych informacji związanych z 
niniejszą oceną. 

5. Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, Regulaminem 
przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Dotacja na START” 
oraz z Zasadami udzielania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć 
prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 RPO WP 2014-2020. 

6. Zobowiązuję się, wypełniać swoje obowiązki w sposób bezstronny i sprawiedliwy, zgodnie 
z najlepszą wiedzą. 

 
…………….………………………………………….. 

 Data i podpis Oceniającego 


