
 
KARTA OCENY KANDYDATA DO PROJEKTU 

„Samozatrudnienie super sprawa! 1084” (RPWM.10.03.00-28-0030/19) 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

Nr identyfikacyjny Formularza rekrutacyjnego  

Data i godzina wpływu Formularza rekrutacyjnego  

Imię i nazwisko Kandydata  

Status Kandydata na rynku pracy ☐ osoba bezrobotna ☐ osoba pracująca 

Imię i nazwisko przedstawiciela kadry projektu 
dokonującego oceny 

 

 

Deklaracja bezstronności i poufności dla członków Komisji Rekrutacyjnej 

Ja niżej podpisany/podpisana, zobowiązuję się bezstronnie i uczciwie wykonywać obowiązki członka Komisji Rekrutacyjnej 
projektu „Samozatrudnienie super sprawa! 1084”, utrzymując w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty związane 
z prowadzoną oceną oraz oświadczam, że nie pozostaję z ocenianym Kandydatem w jakimkolwiek stosunku prawnym lub 
faktycznym, który budziłby uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. 

 
      …………………………….........................…….. 
      data i czytelny podpis osoby oceniającej – przedstawiciela kadry projektu 

 
1. OCENA FORMALNA  

Lp. Kryteria formalne TAK 
TAK  

po uzupełnieniu 

NIE  - 
wniosek 

odrzucony 

1. 
Formularz rekrutacyjny, zgodny ze wzorem, został wypełniony czytelnie 
(elektronicznie lub odręcznie) i jest kompletny (zawiera wszystkie strony oraz 
wszystkie wymagane pola ma wypełnione) 

  
 

2. 
Według treści Formularza, Kandydat spełnia wszystkie kryteria udziału w 
Projekcie 

  
 

3. Formularz rekrutacyjny jest opatrzony datą i podpisany przez Kandydata    

4. 
Kandydat załączył wszystkie wymagane załączniki i właściwie je oznaczył „za 
zgodność z oryginałem” 

  
 

 
2. WYNIK OCENY MERYTORYCZNEJ (wg Kart Oceny Merytorycznej A i B Kandydata) 

A. Ocena predyspozycji Kandydata do założenia i samodzielnego prowadzenia 
działalności gospodarczej  

 

B. Ocena wykonalności pomysłu na działalność gospodarczą  

 

3. KRYTERIA PREMIUJĄCE 

l.p. Kryterium 
Przyznane 

punkty 
Uzasadnienie 

1.  
Przynależność do grupy osób 
bezrobotnych w najtrudniejszej sytuacji 

 
Zgodnie z informacjami z Formularza 
rekrutacyjnego 

2. Planowane zatrudnienie  
Zgodnie z deklaracją zatrudnienia w Formularzu 
rekrutacyjnym 

3. 
Działalność w obszarze inteligentnej 
specjalizacji 

 
Zatwierdzam / nie zatwierdzam uzasadnienie 
zawarte w Formularzu rekrutacyjnym. 

Łączna liczba punktów premiujących  

 
Biorąc pod uwagę powyższą ocenę, Kandydat jest / nie jest zakwalifikowany do dalszego udziału w 
Projekcie. 
 

     ………………………………...................….. 
     data i czytelny podpis osoby oceniającej – przedstawiciela kadry projektu 

  



 
KARTA „A” OCENY MERYTORYCZNEJ KANDYDATA DO PROJEKTU 
„Samozatrudnienie super sprawa! 1084” (RPWM.10.03.00-28-0030/19) 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

 

Imię i nazwisko Kandydata  

Imię i nazwisko doradcy zawodowego  

 
 

Deklaracja bezstronności i poufności dla członków Komisji Rekrutacyjnej 

Ja niżej podpisany/podpisana, zobowiązuję się bezstronnie i uczciwie wykonywać obowiązki członka Komisji Rekrutacyjnej 
projektu „Samozatrudnienie super sprawa! 1084”, utrzymując w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty związane 
z prowadzoną oceną oraz oświadczam, że nie pozostaję z ocenianym Kandydatem w jakimkolwiek stosunku prawnym lub 
faktycznym, który budziłby uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. 

 
      ……………………………….................….. 
      data i czytelny podpis osoby oceniającej – doradcy zawodowego 

 

 
Ocena predyspozycji Kandydata do założenia i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej 

(na podstawie Formularza oraz rozmowy rekrutacyjnej) 
 

  Ocena  
(0-5 pkt. w 

każdym obszarze) 
Uzasadnienie przyznanej oceny 

1. 
Cechy osobowościowe Kandydata do 
prowadzenia działalności gospodarczej 

 

 

2. 
Motywacja Kandydata do podjęcia 
działalności gospodarczej 

 

 

Ocena końcowa  

 
 
 
 
 
 

 
W mojej ocenie, Kandydat posiada / nie posiada wystarczające predyspozycje do założenia i samodzielnego 
prowadzenia działalności gospodarczej  
 
 

 
……………………………………………… 
data i podpis osoby oceniającej – doradcy zawodowego 

  



 
KARTA „B” OCENY MERYTORYCZNEJ KANDYDATA DO PROJEKTU 
„Samozatrudnienie super sprawa! 1084” (RPWM.10.03.00-28-0030/19) 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

 

Imię i nazwisko Kandydata  

Imię i nazwisko eksperta biznesowego  

 
 

Deklaracja bezstronności i poufności dla członków Komisji Rekrutacyjnej 

Ja niżej podpisany/podpisana, zobowiązuję się bezstronnie i uczciwie wykonywać obowiązki członka Komisji Rekrutacyjnej 
projektu „Samozatrudnienie super sprawa! 1084”, utrzymując w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty związane 
z prowadzoną oceną oraz oświadczam, że nie pozostaję z ocenianym Kandydatem w jakimkolwiek stosunku prawnym lub 
faktycznym, który budziłby uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. 

 
      ………………………………….................. 
      data i czytelny podpis osoby oceniającej – eksperta biznesowego 

 

 
Ocena wykonalności pomysłu na działalność gospodarczą  

(na podstawie Formularza oraz rozmowy rekrutacyjnej) 
 

  Ocena  
(0-5 pkt. w 

każdym obszarze) 
Uzasadnienie przyznanej oceny 

1. 
Realność planowanej oferty w 
odniesieniu do rynku 

 

 

2. Sposób organizacji działalności   

 

Ocena końcowa  

 
 
 
 
 
 

 
W mojej ocenie, pomysł Kandydata na własną działalność gospodarczą jest / nie jest wykonalny 
 
 

 
……………………………………………… 
data i podpis osoby oceniającej – eksperta biznesowego 

 

  


