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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 
 
 

KARTA OCENY FORMALNEJ 

FORMULARZA REKRUTACYJNEGO  
W PROJEKCIE 

 „KOBIECY PULS BIZNESU” 

 

w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

 

Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy 

Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 

 

 
 

                                           
DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI 

 
Oświadczam, że: 
 
1. Zapoznałam/em się z Regulaminami projektu pt. „KOBIECY PULS BIZNESU”, 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 żadną Uczestniczką 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 żadną Uczestniczką projektu oraz nie byłam/em członkiem władz osób prawnych biorących 
udział w procedurze konkursowej. 

4. Zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą nie pozostaję z Uczestniczkami 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) 
 
 
 
 
 

Imię i nazwisko Kandydatki  

Numer Identyfikacyjny Kandydatki (NIK)  

Osoba oceniająca  
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OCENA FORMALNA  

Lp. CZĘŚĆ I. SPEŁNIENIE KRYTERIÓW 
FORMALNYCH DOKUMENTÓW 

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 wraz z oświadczeniami 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 „KOBIECY PULS BIZNESU”? 

    

7. 

Czy dokumenty rekrutacyjne zawierają wymagane 
załączniki? 

    

a) Oświadczenie potwierdzające status osoby 
bezrobotnej / długotrwale bezrobotnej 
zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie 
Pracy (jeśli dotyczy) 

  

 

 

b) Oświadczenie potwierdzające status osoby 
bezrobotnej/długotrwale bezrobotnej 
niezarejestrowanej w Powiatowym 
Urzędzie Pracy (jeśli dotyczy) 

  

 

 

c) Oświadczenie potwierdzające status osoby 
biernej zawodowo (jeśli dotyczy) 

    

d) Oświadczenie potwierdzające 
zamieszkanie na obszarze wiejskim (jeśli 
dotyczy) 

  
 

 

e) Oświadczenie potwierdzające wiek 
powyżej 50 r.ż (jeśli dotyczy) 

    

f) Oświadczenie potwierdzające posiadanie 
przez rodzica/opiekuna min. 3 dzieci w 
wieku do 18 r.ż. (jeśli dotyczy) 

  
 

 

g) Oświadczenie potwierdzające  statusu 
osoby samotnie wychowującej min. 1 
dziecko do 18 r.ż. (jeśli dotyczy) 

  

 

 

h) Oświadczenie potwierdzające statusu 
osoby wchodzącej/powracającej na rynek 
pracy po przerwie związanej z urodzeniem 
i wychowaniem dziecka (jeśli dotyczy) 

i) Oświadczenie potwierdzające posiadanie 
stażu pracy do 3 lat (jeśli dotyczy) 

 

j) Kserokopia orzeczenia  
o niepełnosprawności lub dokument 
równoważny (jeśli dotyczy) 

  
 

 

8. 
Czy Kandydatka spełnia wymogi zawarte w § 3 ust. 
1 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
„KOBIECY PULS BIZNESU”? 

    

9. 
Czy Kandydatka nie podlega wykluczeniom zgodnie 
z w § 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w 
projekcie „KOBIECY PULS BIZNESU”? 

    

10. 

Czy Kandydatka zapoznała się z przyjętymi 
kryteriami kwalifikacji do projektu „KOBIECY PULS 
BIZNESU” i Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa 
w projekcie pt. „KOBIECY PULS BIZNESU” oraz 
Regulaminem przyznawania wsparcia finansowego 
na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pt.: 
KOBIECY PULS BIZNESU”  i akceptuje ich zapisy? 

    

 
 



 

 
Biuro projektu: 

ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów (C.H. EUROPA II - 4 piętro) 
 tel.: 17  779 01 88, e-mail: cdsdotacje@wp.pl  

www.cdsprojekt.pl, www.amd-group.pl 

3 

 

 
 

 
                            

WERYFIKACJA PREFERENCYJNYCH KRYTERIÓW KWALIFIKACYJNYCH1 
 

Lp. CZĘŚĆ II   SPEŁNIENIE KRYTERIÓW PREFERENCYJNYCH  
Max. liczba  

pkt 
WYNIK 

1. Kobiety zamieszkujące na terenach wiejskich 2 pkt   

2. Kobiety posiadające min. 3 dzieci w wieku do 18 r.ż. 3 pkt   

3. Kobiety długotrwale bezrobotne 1 pkt   

4. Kobiety wchodzące/powracające na rynek pracy po przerwie związanej 
z urodzeniem i wychowaniem dziecka 

4 pkt   

5. Kobiety samotnie wychowujące min. 1 dziecko do 18 r.ż. 4 pkt   

6. Kobiety powyżej 50 r.ż. 3 pkt   

7. Kobiety posiadające staż pracy do 3 lat 1 pkt   

Suma punktów uzyskanych za spełnienie kryteriów preferencyjnych: 18 pkt  

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

                                                 
1 Punkty za przynależność do grup preferencyjnych są naliczane w przypadku pozytywnej oceny formalnej złożonych 

dokumentów rekrutacyjnych 

 
WYNIK OCENY 
 
 
W związku ze       spełnieniem   nie spełnieniem   przez Kandydatkę  warunków formalnych: 
 

 rekomenduję formularz do oceny merytorycznej 

 nie rekomenduję formularzu do oceny merytorycznej 

 formularz skierowany regulaminowo do 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 

 


