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Projekt „Czas na biznes!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  
realizowany przez AMD GROUP Michał Drymajło, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
 

Oś priorytetowa  VII  Regionalny rynek pracy 
Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 

 
 

 
Załącznik nr 2.1 

 
 
 
 

KARTA OCENY FORMALNEJ 
FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 

 
 
 
 
 

  
Kandydat 
(imię i nazwisko oraz adres) 

 

Numer Identyfikacyjny Kandydata (NIK)  

Karta oceny formalnej wypełniona przez: 
1. osoba oceniająca 
2. osoba zatwierdzająca 

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

Data wypełnienia Karty oceny formalnej  
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DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI 

 
 

Oświadczam, że: 
 
1. Zapoznałam/-em się z Regulaminami projektu pt. „Czas na biznes!”, wytycznymi Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i wnioskiem złożonym przez Beneficjenta w 
odpowiedzi na konkurs w ramach RPO WP, Działanie 7.3. 

2. Nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związana/y z tytułu 
przysposobienia, opieki, kurateli z żadnym Uczestnikiem projektu, z jego zastępcami prawnymi lub członkami 
władz osób prywatnych biorących udział w procedurze konkursowej. 

3. Przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostałam/-em, w stosunku pracy 
lub zlecenia z żadnym Uczestnikiem projektu oraz nie byłam/-em członkiem władz osób prawnych biorących 
udział w procedurze konkursowej. 

4. Zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą nie pozostaję z Uczestnikami projektu w takim stosunku prawnym 
lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. 

5. Zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób sumienny, uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie  
z posiadaną wiedzą. 

6. Zachowam w tajemnicy i zaufaniu wszystkie informacje i dokumenty ujawnione mi lub wytworzone przeze 
mnie lub przygotowane przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny 
być użyte tylko do celów niniejszej oceny i nie powinny być ujawnione. Zobowiązuję się również nie 
zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych informacji. 

 
 
 
 

…………………………………………………….     ……………………………………………………. 
             (Miejscowość, data)            (Podpis: imię i nazwisko osoby oceniającej) 

 
 
…………………………………………………….     ……………………………………………………. 

             (Miejscowość, data)          (Podpis: imię i nazwisko osoby zatwierdzającej) 

mailto:dotacje@amd-group.pl


 
 

 

3 
Realizator projektu:  

 

 
 

Biuro projektu:  
 

AMD GROUP  

ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów 

kom.: 608 396 822, e-mail: dotacje@amd-group.pl 

www.amd-group.pl  
 

I. OCENA FORMALNA 

Lp. SPEŁNIENIE KRYTERIÓW FORMALNYCH TAK NIE NIE DOTYCZY UWAGI 

1. 
Czy dokumenty rekrutacyjne zostały złożone w 
odpowiednim terminie? 

    

2. 
Czy dokumenty rekrutacyjne zostały przygotowane i złożone 
według wzoru udostępnionego przez Beneficjenta? 

    

3. 
Czy wszystkie wymagane rubryki wniosku są kompletnie 
wypełnione? 

    

4. 
Czy oryginał wniosku jest podpisany przez uprawnioną 
osobę i parafowany na każdej stronie? 

    

5. 
Czy kwota wnioskowanego wsparcia mieści się w limitach 
określonych w Regulaminie? 

    

6.  
Czy okres finansowania zawiera się w okresie realizacji 
projektu? 

    

6. 

Czy dokumenty rekrutacyjne zawierają wymagane 
załączniki? 

    

a) Oświadczenie o przynależności do grupy osób 
bezrobotnych/długotrwale bezrobotnych 
zarejestrowanych w PUP – jeśli dotyczy 

  
 

 

b) Oświadczenie o przynależności go grupy osób biernych 
zawodowo – jeśli dotyczy 

    

c) Oświadczenie o przynależności do grupy osób 
bezrobotnych/długotrwale bezrobotnych 
niezarejestrowanych w PUP - jeśli dotyczy 

  
 

 

d) Oświadczenia kandydata – jeśli dotyczy     
e) Oświadczenie o zapoznaniu się z przyjętymi kryteriami 

kwalifikacji do udziału w projekcie 
    

f) Zaświadczenie z PUP potwierdzające status osoby 
bezrobotnej – jeśli dotyczy 

    

g) Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub inny 
dokument potwierdzający niepełnosprawność – jeśli 
dotyczy 

  
 

 

h) Kserokopie otrzymanych zaświadczeń dokumentujących 
uzyskanie pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis) 
w okresie ostatnich 3 lat – jeśli dotyczy 

  
 

 

7. 
Czy kandydat zamieszkuje na obszarze województwa 
podkarpackiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego)? 

    

8. Czy kandydat jest osobą w wieku powyżej 29 roku życia?      

9. 

Czy kandydat jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo, 
będącą w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy? 

    

a) jest osobą długotrwale bezrobotną     
b) jest osobą niepełnosprawną     
c) jest rodzicem/opiekunem prawnym posiadającym co 

najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia, należącym do 
jednej z grup: osoba długotrwale bezrobotna, osoba 
niepełnosprawna, kobieta 

    

d) jest kobietą nienależącą do w/w grup     

10. 
Czy kandydat deklaruje uruchomienie działalności 
gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego? 

    

11. 

Czy kandydat nie posiadał aktywnego wpisu do CEIDG, nie 
był zarejestrowany w KRS jako przedsiębiorca i nie 
prowadził działalności gospodarczej na podstawie 
odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu? 

    

13. 
Czy kandydat nie był karany za przestępstwo skarbowe, 
korzystał w pełni praw publicznych i posiadał pełną zdolność 
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do czynności prawnych? 

14. 

Czy kandydat nie korzystał i nie korzysta równocześnie z 
innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, 
PEFRON, Działania 7.3 RPO WP 2014-2020 w ramach 
projektów realizowanych przez inne instytucje? 

    

15. 

Czy kandydat w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch 
poprzedzających go latach podatkowych otrzymał pomoc de 
minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się 
ubiegają, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 
000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w 
sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych 
kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu 
Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu 
udzielenia pomocy? 

    

16. 

Czy kandydat nie pozostawał 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 
uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów 
lub wykonawcą w ramach projektu? 

    

17. 

Czy kandydat nie był zatrudniony w ciągu ostatnich 2 lat 
oraz nie pozostaje w stosunku pracy lub innym (umowa 
zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z Beneficjentem (w tym 
również z osobami, które łączy lub łączył z Beneficjentem 
i/lub pracownikiem beneficjenta uczestniczącym w procesie 
rekrutacji i oceny biznes planów związek małżeński, 
stosunek pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostej lub 
bocznej do II stopnia oraz związek z tytułu przysposobienia, 
opieki lub kurateli) lub wykonawcą w ramach projektu oraz 
w stosunku pracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w 
Rzeszowie? 

    

18. 

Czy 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 przeze kandydata Formularza 
rekrutacyjnego? 

    

19. 

Czy 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? 

    

20. 

Czy kandydat jest osobą, która nie byłyby w stanie 
rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej bez 
uzyskania wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego (minimalizowanie zjawiska creamingu)? 

    

21. 

Czy kandydat nie aplikuje o udzielenie wsparcia, które nie 
jest dopuszczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de 
minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów 
operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego na lata 2014-2020 oraz Rozporządzeniem 
Komisji (UE) nr 1401/2013 z dnia 18.12.2013 w sprawie 
stosowania artykułu 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej do pomocy de minimis? 
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PUNKTY ZA KRYTERIA ZWIĄZANE Z PRZYNALEŻNOŚCIĄ DO GRUPY DOCELOWEJ1 

KRYTERIUM Przyznana liczba punktów Możliwe punkty do przyznania 

Kobieta  TAK: 5 pkt, NIE: 0 pkt 

Rodzic/opiekun prawny posiadający co 
najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia 

 TAK: 4 pkt, NIE: 0 pkt 

Osoba niepełnosprawna  TAK: 5 pkt, NIE: 0 pkt 

Osoba zamieszkująca tereny wiejskie  TAK: 4 pkt, NIE: 0 pkt 

RAZEM:  18 

WYNIK OCENY 

 
W związku ze          spełnieniem           nie spełnieniem          przez kandydata warunków formalnych: 

 

  rekomenduję formularz do oceny merytorycznej 

  nie rekomenduję formularza do oceny merytorycznej 

  formularz skierowany regulaminowo do pierwszej poprawy formalnej dnia …………………….…  

  formularz odrzucony po dokonaniu przysługującej poprawy formalnej 

  formularz rekomendowany do oceny merytorycznej po dokonaniu przysługującej poprawy formalnej 

 

 

                                                                                 Rzeszów, dnia _____________    _______________________  
                                                                                                                                                                        Podpis osoby oceniającej 
 
 

                                                                    Zaakceptowano, dnia  _____________    _______________________  
                                                                                                                                                                     Podpis osoby zatwierdzającej 

 
 

 

                                                 
1 Punkty są naliczane w przypadku pozytywnej oceny formalnej złożonych dokumentów rekrutacyjnych. 
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