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Załącznik nr 3 
Projekt „Zostań Przedsiębiorcą!”  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
realizowany przez:  

AMD GROUP Michał Drymajło w partnerstwie z Edukacja – Biznes – Nauka Polska sp. z o.o., 
na podstawie Umowy nr RPLD.08.03.03-10-0042/16-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
Oś priorytetowa  VIII  Zatrudnienie 

Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości 
Poddziałanie 8.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT 

 
 

 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 

nr…………………………………………. 

Dane kandydata 

Dane osobowe 

Imię i Nazwisko  

 

Deklaracja bezstronności i poufności 

 
 

Oceniający: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                        (Imię i Nazwisko oceniającego) 
 
 

Oświadczam, że z osobą, której formularz oceniam, nie pozostaję w stosunku faktycznym lub prawnym 
mogącym budzić wątpliwości co do mojej bezstronności. W szczególności oświadczam, że z osobą, której 
formularz oceniam nie łączy mnie związek z tytułu: 
 • małżeństwa, 
 • pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej albo w linii bocznej do drugiego stopnia, 
 • przysposobienia, opieki lub kurateli. 
W razie powzięcia przeze mnie informacji o istnieniu okoliczności opisanej wyżej zobowiązuję się do 
wyłączenia się od oceny aplikacji. Zobowiązuję się nie ujawniać informacji związanych z oceną formularza 
oraz do tego, że dołożę należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje dotyczące ocenianego przeze 
mnie formularza nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym. 
 

Data i podpis: …………………………………………………..…………….. 
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 Projekt przedsiębiorstwa (Pomysł na biznes) 
Przejrzystość i realność pomysłu biznesowego, szanse powodzenia, klarowność i zasadność planowanych 

wydatków i inwestycji 
 
Ocena (0 – 30 pkt.) ………. pkt. 

Uzasadnienie (przynajmniej 5 zdań) 
 
 
 
 
 
 

Kwalifikacje,  umiejętności i doświadczenie kandydata w kontekście planowanej działalności 
gospodarczej 

 
Ocena (0 – 30 pkt.) ………. pkt. 
Uzasadnienie (przynajmniej 5 zdań) 
 
 
 
 
 
 

Ewentualne uwagi oceniającego 

 
 
 
 
 
 

SUMA PUNKTÓW  

 
 
 
 

                                                   
Kandydat uzyskał z każdego kryterium minimum 16 pkt.      TAK   NIE 

Kandydat zakwalifikowany do kolejnego etapu – Rozmowy z Doradcą Zawodowym     TAK   NIE 

 
 
 
 

…………………………………………                                                                                                     ………………………………………… 
    Podpis oceniającego                                                                                                                                data 
 


