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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w działaniach związanych ze ścieżką finansową projektu pn. „OWES dla subregionu jeleniogórskiego” 
Karta Oceny Formalnej i Merytorycznej Formularza rekrutacyjnego 

 
 

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PODMIOTÓW  
ZAINTERESOWANYCH UTWORZENIEM MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH 

 

Uwaga! Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej wypełnia osobno.  
 

 

OCENIAJĄCY (IMIĘ I NAZWISKO)  

NUMER EWIDENCYJNY KANDYDATA/ 
KANDYDATKI  

IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA PODMIOTU  

 
Kartę oceny formularza rekrutacyjnego wypełniają członkowie Komisji Rekrutacyjnej. Każda osoba oceniająca formularz rekrutacyjny podpisuje deklarację poufności  
oraz bezstronności i braku powiązań z Kandydatem/ Kandydatką 
DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI: 
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na mój udział w procedurze rekrutacji Uczestników projektu na ścieżkę finansową w ramach projektu pn. „OWES dla subregionu 
jeleniogórskiego” i deklaruję, że: 
- obecnie ani w ciągu ostatnich 2 lat nie pozostawałem/ pozostawałam w stosunku pracy (w tym również w ramach umów cywilno-prawnych) z osobą wnioskującą o 
przystąpienie do projektu, z przedstawicielami podmiotu wnioskującego o przystąpienie do projektu, podmiotem, który przygotował niniejszy formularz rekrutacyjny, 
- nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem związany/ związana z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z osobami wnioskującymi o przystąpienie do projektu, z 
przedstawicielami podmiotu wnioskującego o przystąpienie do projektu, z podmiotem, który przygotował niniejszy formularz rekrutacyjny, 
- obecnie ani w ciągu ostatnich 2 lat nie byłem/ nie byłam członkiem organów zarządzających i organów nadzorczych podmiotu wnioskującego o przystąpienie do projektu, 
podmiotu, który przygotował niniejszy formularz rekrutacyjny, 
- nie pozostaję z osobą wnioskującą o przystąpienie do projektu, z przedstawicielami podmiotu wnioskującego o przystąpienie do projektu, podmiotem, który przygotował 
niniejszy formularz rekrutacyjny, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności przebiegu procesu rekrutacji i 
przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, lub który mógłby mieć wpływ na ich prawa lub obowiązki, 
- nie jestem pracownikiem/ współpracownikiem/ wspólnikiem/ członkiem lub osobą bliską z osobą wnioskującą o przystąpienie do projektu, z przedstawicielami podmiotu 
wnioskującego o przystąpienie do projektu, z podmiotem, który przygotował niniejszy formularz, 
- nie posiadam udziałów lub akcji podmiotu wnioskującego o przystąpienie do projektu, ani podmiotu, który przygotował niniejszy formularz, 
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- jeżeli okaże się, że w trakcie trwania procesu oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego zaistnieją jakiekolwiek okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości 
co do mojej bezstronności, bezzwłocznie wstrzymam się z wyrażaniem opinii i z dokonaniem oceny formularza rekrutacyjnego. Fakt taki zgłoszę niezwłocznie Realizatorowi 
projektu, 
- zobowiązuję się utrzymywać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione, przygotowane przeze mnie w trakcie procesu oceny 
formularza rekrutacyjnego, a także dołożę należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje te nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym, 
- będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki związane z oceną formularza rekrutacyjnego, 
- zobowiązuję się stosować do obowiązujących regulacji dotyczących zasad, warunków i sposobów oceny formularza rekrutacyjnego, 
- poprzez złożenie niniejszej deklaracji, potwierdzam, że zapoznałem/ zapoznałam się z dostępnymi do dnia dzisiejszego wytycznymi dotyczącymi oceny formularza 
rekrutacyjnego. 
 
 
…………………………………………………………..……….., dnia………………….……………                                                          ……………………………………… 
                                       (miejscowość, data)                                                                                                                 (podpis) 
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KRYTERIA TAK NIE NIE 
DOTYCZY UWAGI 

I. OCENA FORMALNA     

1.  Wszystkie wymagane punkty w formularzu rekrutacyjnym zostały 
wypełnione     

2.  Formularz został prawidłowo podpisany we wszystkich wskazanych 
miejscach przez uprawnioną osobę/ osoby     

3. Do formularza dołączono wszystkie wymagane załączniki     

II. KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKA     

1. Kandydat/ Kandydatka jest osobą fizyczną     

2. Kandydat/ Kandydatka jest osobą pełnoletnią     

3. Kandydat/ Kandydatka jest osobą prawną     

4. 

Kandydat/ Kandydatka złożył/ złożyła oświadczenie/ oświadczenia lub 
zaświadczenie/ zaświadczenia potwierdzające jego/ jej sytuację, 
umożliwiającą udział w projekcie i możliwość ubiegania się o wsparcie 
finansowe 

    

5. 

Kandydat/ Kandydatka kwalifikuje się do grupy docelowej projektu 
mogącej ubiegać się o wsparcie finansowe, zgodnie z Regulaminem 
rekrutacji i uczestnictwa w działaniach związanych ze ścieżką finansową 
projektu  
pn. „OWES dla subregionu jeleniogórskiego” 

    

6. Kandydat/ Kandydatka wskazał/ wskazała właściwe formy wsparcia, w 
ramach których będzie się ubiegać o środki     

 

WYNIKI PIERWSZEJ OCENY FORMALNEJ 

 TAK NIE UWAGI 

Czy formularz spełnia wymogi formalne i może zostać przekazany do oceny merytorycznej?    
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BRAKI FORMALNE, KTÓRE NALEŻY UZUPEŁNIĆ (JEŚLI DOTYCZY): 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY OCENIAJĄCEJ WNIOSEK  

DECYZJA OCENIAJĄCEGO q REKOMENDACJA POZYTYWNA q REKOMENDACJA NEGATYWNA 

DATA I PODPIS OCENIAJĄCEGO  
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KARTA POWTÓRNEJ OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DLA OSÓB FIZYCZNYCH  
I PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH UTWORZENIEM MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH 

 
Uwaga! Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej wypełnia osobno.  
 

OCENIAJĄCY (IMIĘ I NAZWISKO)  

NUMER EWIDENCYJNY KANDYDATA/ 
KANDYDATKI  

IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA PODMIOTU  

 
Kartę oceny formularza rekrutacyjnego wypełniają członkowie Komisji Rekrutacyjnej. Każda oceniająca formularz rekrutacyjny osoba podpisuje deklarację poufności 
oraz bezstronności i braku powiązań z Kandydatem/Kandydatką 
DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI: 
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na mój udział w procedurze rekrutacji Uczestników projektu na ścieżkę finansową w ramach projektu pn. „OWES dla 
subregionu jeleniogórskiego” i deklaruję, że: 
- obecnie ani w ciągu ostatnich 2 lat nie pozostawałem/ pozostawałam w stosunku pracy (w tym również w ramach umów cywilno-prawnych) z osobą wnioskującą 
o przystąpienie do projektu, z przedstawicielami podmiotu wnioskującego o przystąpienie do projektu, podmiotem, który przygotował niniejszy formularz rekrutacyjny, 
- nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem związany/ związana z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z osobami wnioskującymi o przystąpienie do 
projektu, z przedstawicielami podmiotu wnioskującego o przystąpienie do projektu, z podmiotem, który przygotował niniejszy formularz rekrutacyjny, 
- obecnie ani w ciągu ostatnich 2 lat nie byłem/ nie byłam członkiem organów zarządzających i organów nadzorczych podmiotu wnioskującego o przystąpienie do 
projektu, podmiotu, który przygotował niniejszy formularz rekrutacyjny, 
- nie pozostaję z osobą wnioskującą o przystąpienie do projektu, z przedstawicielami podmiotu wnioskującego o przystąpienie do projektu, podmiotem, który 
przygotował niniejszy formularz rekrutacyjny, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności przebiegu 
procesu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, lub który mógłby mieć wpływ na ich prawa lub obowiązki, 
- nie jestem pracownikiem/ współpracownikiem/ wspólnikiem/ członkiem lub osobą bliską z osobą wnioskującą o przystąpienie do projektu, z przedstawicielami 
podmiotu wnioskującego o przystąpienie do projektu, z podmiotem, który przygotował niniejszy formularz, 
- nie posiadam udziałów lub akcji podmiotu wnioskującego o przystąpienie do projektu, ani podmiotu, który przygotował niniejszy formularz, 
- jeżeli okaże się, że w trakcie trwania procesu oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego zaistnieją jakiekolwiek okoliczności mogące budzić uzasadnione 
wątpliwości co do mojej bezstronności, bezzwłocznie wstrzymam się z wyrażaniem opinii i z dokonaniem oceny formularza rekrutacyjnego. Fakt taki zgłoszę 
niezwłocznie Realizatorowi projektu, 
- zobowiązuję się utrzymywać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione, przygotowane przeze mnie w trakcie procesu 
oceny formularza rekrutacyjnego, a także dołożę należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje te nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym, 
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- będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki związane z oceną formularza rekrutacyjnego, 
- zobowiązuję się stosować do obowiązujących regulacji dotyczących zasad, warunków i sposobów oceny formularza rekrutacyjnego, 
- poprzez złożenie niniejszej deklaracji, potwierdzam, że zapoznałem/ zapoznałam się z dostępnymi do dnia dzisiejszego wytycznymi dotyczącymi oceny formularza 
rekrutacyjnego. 
 
 
…………………………………………………………..……….., dnia………………….……………                                                          ……………………………………… 
                                       (miejscowość, data)                                                                                                                 (podpis) 
 

 

WYNIKI DRUGIEJ OCENY FORMALNEJ (WYPEŁNIA SIĘ WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU SKIEROWANIA WNIOSKU DO UZUPEŁNIENIA PO PIERWSZEJ OCENIE FORMALNEJ 

 TAK NIE UWAGI 

Czy uzupełnione zostały wykazane braki formalne?    

Czy wniosek może zostać skierowany do etapu oceny merytorycznej    

 

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY OCENIAJĄCEJ WNIOSEK  

DECYZJA OCENIAJĄCEGO q REKOMENDACJA POZYTYWNA q REKOMENDACJA NEGATYWNA 

DATA I PODPIS OCENIAJĄCEGO  
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KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH  
UTWORZENIEM MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH 

 
Uwaga! Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej wypełnia osobno.  
 

OCENIAJĄCY (IMIĘ I NAZWISKO)  

NUMER EWIDENCYJNY KANDYDATA/ 
KANDYDATKI  

IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA PODMIOTU  
 

Kartę oceny formularza rekrutacyjnego wypełniają członkowie Komisji Rekrutacyjnej. Każda oceniająca formularz rekrutacyjny osoba podpisuje deklarację poufności 
oraz bezstronności i braku powiązań z Kandydatem/Kandydatką 
DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI: 
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na mój udział w procedurze rekrutacji Uczestników projektu na ścieżkę finansową w ramach projektu pn. „OWES dla 
subregionu jeleniogórskiego” i deklaruję, że: 
- obecnie ani w ciągu ostatnich 2 lat nie pozostawałem/ pozostawałam w stosunku pracy (w tym również w ramach umów cywilno-prawnych) z osobą wnioskującą o 
przystąpienie do projektu, z przedstawicielami podmiotu wnioskującego o przystąpienie do projektu, podmiotem, który przygotował niniejszy formularz rekrutacyjny, 
- nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem związany/ związana z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z osobami wnioskującymi o przystąpienie do projektu, 
z przedstawicielami podmiotu wnioskującego o przystąpienie do projektu, z podmiotem, który przygotował niniejszy formularz rekrutacyjny, 
- obecnie ani w ciągu ostatnich 2 lat nie byłem/ nie byłam członkiem organów zarządzających i organów nadzorczych podmiotu wnioskującego o przystąpienie do 
projektu, podmiotu, który przygotował niniejszy formularz rekrutacyjny, 
- nie pozostaję z osobą wnioskującą o przystąpienie do projektu, z przedstawicielami podmiotu wnioskującego o przystąpienie do projektu, podmiotem, który 
przygotował niniejszy formularz rekrutacyjny, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności przebiegu 
procesu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, lub który mógłby mieć wpływ na ich prawa lub obowiązki, 
- nie jestem pracownikiem/ współpracownikiem/ wspólnikiem/ członkiem lub osobą bliską z osobą wnioskującą o przystąpienie do projektu, z przedstawicielami 
podmiotu wnioskującego o przystąpienie do projektu, z podmiotem, który przygotował niniejszy formularz, 
- nie posiadam udziałów lub akcji podmiotu wnioskującego o przystąpienie do projektu, ani podmiotu, który przygotował niniejszy formularz, 
- jeżeli okaże się, że w trakcie trwania procesu oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego zaistnieją jakiekolwiek okoliczności mogące budzić uzasadnione 
wątpliwości co do mojej bezstronności, bezzwłocznie wstrzymam się z wyrażaniem opinii i z dokonaniem oceny formularza rekrutacyjnego. Fakt taki zgłoszę niezwłocznie 
Realizatorowi projektu, 
- zobowiązuję się utrzymywać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione, przygotowane przeze mnie w trakcie procesu oceny 
formularza rekrutacyjnego, a także dołożę należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje te nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym, 
- będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki związane z oceną formularza rekrutacyjnego, 
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- zobowiązuję się stosować do obowiązujących regulacji dotyczących zasad, warunków i sposobów oceny formularza rekrutacyjnego, 
- poprzez złożenie niniejszej deklaracji, potwierdzam, że zapoznałem/ zapoznałam się z dostępnymi do dnia dzisiejszego wytycznymi dotyczącymi oceny formularza 
rekrutacyjnego. 
 
 
…………………………………………………………..……….., dnia………………….……………                                                          ……………………………………… 
                                       (miejscowość, data)                                                                                                                 (podpis) 
 

 
 
LP. 

 

KRYTERIA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO – dot. kandydatów – osób fizycznych, o których 
mowa w § 4 ust. 1, pkt. 1 

Maksymalna 
liczba 

punktów 

Minimalna 
liczba 

punktów 

Przyznane 
punkty 

1. 

Predyspozycje kandydata pod kątem posiadanych cech osobowościowych, takich jak:  
- samodzielność,  
- przedsiębiorczość,  
- odpowiedzialność,  
- umiejętność planowania i analitycznego myślenia,  
- sumienność, 
niezbędnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej – ocena na podstawie rozmowy z Komisją 
Rekrutacyjną 

20 12  

2. Predyspozycje kandydata pod kątem umiejętności i sytuacji zawodowej – ocena na podstawie rozmowy z 
Komisją Rekrutacyjną 20 12  

3. Motywacja kandydata do utworzenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego – ocena na podstawie 
rozmowy z Komisją Rekrutacyjną 20 12  

4. Test osobowości i przedsiębiorczości 40 24  

 OGÓŁEM 100 60  

 
 

 
LP. 

 
KRYTERIA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO – dot. kandydatów, o których mowa w § 4 ust. 1 

Maksymalna 
liczba 

punktów 

Minimalna 
liczba 

punktów 

Przyznane 
punkty 

1. 
Pomysł na działalność przedsiębiorstwa społecznego 
(na podstawie informacji zawartych w punkcie „Opis pomysłu na działalność przedsiębiorstwa społecznego”  
w formularzu rekrutacyjnym – część VI) 

1 3  
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2. 

Posiadane zasoby, w tym m.in. kwalifikacje i umiejętności niezbędne do prowadzenia przedsiębiorstwa 
społecznego 
(na podstawie informacji zawartych w punkcie „Posiadane zasoby, w tym m.in. kalifikacje i umiejętności 
niezbędne do prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego” w formularzu rekrutacyjnym – część VI) 

1  

3. 
Posiadane zasoby finansowe, organizacyjne, techniczne konieczne do prowadzenia przedsiębiorstwa 
społecznego 
(na podstawie informacji zawartych w punkcie „Posiadane zasoby” w formularzu rekrutacyjnym – część VI) 

1  

4. Realność i efektywność zaplanowanych wydatków 
(na podstawie informacji zawartych w punkcie „Posiadane zasoby” w formularzu rekrutacyjnym – część VI) 1  

5. 
 

Kryteria dodatkowe: 
Kandydat/ Kandydatka znajduje się w jednej z poniższych grup osób: 
a) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz środowiska lub lokalne społeczności 
zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych; 
b) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi; 
c) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia 
społecznego, 
d) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  
które skorzystały z projektów w ramach PI 9i, a których ścieżka reintegracji wymaga dalszego wsparcia w ramach 
PI 9v 

4 0  

6. 

Kryteria dodatkowe: 
Tworzone miejsce pracy i przedsiębiorstwo społeczne dotyczą jednej z kluczowych sfer rozwoju wskazanych przez 
Dolnośląski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej: 
1. Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój, 
2. Solidarność pokoleń: 
- budownictwo społeczne, 
- świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, 
niepełnosprawnych, zależnych, 
- usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz 
osób niesamodzielnych, 
3. Produkcja i sprzedaż lokalnych produktów kulturowych, 
4. Turystyka i sektory towarzyszące rozwojowi turystyki, 
5. Usługi komunalne, 
6. Działania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z 
niepełnosprawnościami, 
7. Działania na terenach wiejskich oraz zrewitalizowanych i 
zdegradowanych obszarach miejskich. 

1 0  

 OGÓŁEM 9 3  
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UZASADNIENIE PRZYZNANEJ OCENY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRZYCZYN ODJĘCIA PUNKTÓW (MINIMUM 5 ZDAŃ) 

 

 
 

ZAKRES FORM WSPARCIA MERYTORYCZNEGO DLA KANDYDATA/KANDYDATKI 

 [X]  [X] 

Doradztwo ogólne  Doradztwo specjalistyczne z zakresu prawa zamówień 
publicznych  

Doradztwo biznesowe  Wsparcie coacha/ tutora/ mentora  

Doradztwo specjalistyczne księgowo - podatkowe  Szkolenia dot. ekonomii społecznej  

Doradztwo specjalistyczne prawne  

Szkolenia z zakresu podstaw ekonomii społecznej/  
szkolenia podnoszące umiejętności/ kompetencje osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 
jedynie dla osób fizycznych w związku z tworzeniem dla 

nich miejsca pracy w nowo utworzonym PS, na podstawie 
zebranych informacji m.in. z raportu opracowanego przez 
doradcę zawodowego/ psychologa, wskazanego przez 
Uczestnika projektu zapotrzebowania i rozmowy Komisji 

Rekrutacyjnej z Kandydatem/ Kandydatką 

 

Doradztwo specjalistyczne marketingowe  Wsparcie reintegracyjne społeczno-zawodowe  
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IMIĘ I NAZWISKO OSOBY OCENIAJĄCEJ WNIOSEK  

DECYZJA OCENIAJĄCEGO q REKOMENDACJA POZYTYWNA q REKOMENDACJA NEGATYWNA 

DATA I PODPIS OCENIAJĄCEGO  

 
 

Doradztwo specjalistyczne finansowe  Wizyty studyjne  

Doradztwo specjalistyczne osobowe  Pomoc w nawiązaniu współpracy z pośrednikami 
finansowymi  


