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 Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Zagłębiowskie wsparcie na starcie” nr RPSL.07.03.03-24-05CH/19 

 

 

I. OCENA FORMALNA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu rekrutacji uczestników do Projektu „Zagłębiowskie wsparcie na 
starcie” realizowanego w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, poddziałanie: 7.3.3 
Promocja samozatrudnienia – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 uzyskanie pozytywnego wyniku oceny formalnej dokonanej przez Członków Komisji 
Rekrutacyjnej rekomenduje formularz rekrutacyjny do oceny merytorycznej. 

Kryteria formalne 

Formularz będzie weryfikowany pod kątem występowania braków formalnych oraz oczywistych omyłek 
pisarskich. Kandydat/Kandydatka ma prawo do jednokrotnego uzupełnienia braku formalnego lub 
oczywistej omyłki zidentyfikowanych podczas oceny formalnej w ramach kryteriów podlegających 
uzupełnieniom, w terminie 3 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia formularza rekrutacyjnego bez 
rozpatrzenia. Uzupełnienie lub poprawa formularza rekrutacyjnego nie może prowadzić do jego istotnej 
modyfikacji (np. dodanie/usunięcie zapisów, które nie zostały wskazane do poprawy w wyniku oceny). 

Uchybieniem formalnym, które nie podlega możliwości poprawy i wyklucza Kandydata z dalszego 
procesu rekrutacji jest w szczególności: 

- brak kwalifikowalności do udziału w projekcie Kandydata;  

- złożenie formularz poza terminem naboru. 

Formularz rekrutacyjny spełniający kryteria formalne jest przekazywany do oceny merytorycznej. 

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 

Tytuł i numer projektu 
„Zagłębiowskie wsparcie na starcie” 
WND-RPSL.07.03.03-24-05CH/19 

Imię i nazwisko potencjalnego 
uczestnika projektu  

 

Numer Identyfikacji potencjalnego  
uczestnika projektu 

 

Imię i nazwisko członka Komisji 
Rekrutacyjnej oceniającego wniosek 

 

Deklaracja poufności i bezstronności oceniającego  

Niniejszym oświadczam, że:  

1. Nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany (-a) z tytułu 
przysposobienia opieki lub kurateli z potencjalnym uczestnikiem projektu, z jego zastępcami prawnymi. 

2. Nie pozostaję w związku rodzinnym lub zawodowym z Beneficjentem realizującym projekt (dotyczy 
ekspertów zewnętrznych). 

3. Nie pozostaję z potencjalnym uczestnikiem projektu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 
budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. 

4. Deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywać obowiązki oceniającego oraz że zapoznałem się z 
Regulaminem rekrutacji i Standardem udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz 
uczestników projektów  w ramach 7.3.3. RPOWSL 2014-2020 w województwie śląskim. 

5. Zobowiązuję się utrzymywać w poufności wszelkie informacje i dokumenty, wynikające z procesu oceny 
wniosku rekrutacyjnego, w szczególności dane osobowe potencjalnych uczestników projektu. 

Data i podpis  
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Weryfikacji kompletności i zgodności podlegają następujące elementy: 

 

Lp. OCENA FORMALNA  

  
TAK/ TAK 

WARUNKOWO 
(jeśli dotyczy) 

NIE 

 

Uzupełniono  
dnia 

1. 
Formularz rekrutacyjny został złożony w terminie 
wskazanym w Regulaminie rekrutacji uczestników 

  
 

2. Formularz jest zgodny z wymaganym wzorem    
3. Formularz nie zawiera pustych pól    

4. 
Formularz rekrutacyjny został podpisany  
w wyznaczonych miejscach przez uprawnioną osobę 
i parafowany na każdej stronie 

  
 

5. Formularz rekrutacyjny został wypełniony w języku 
polskim 

   
6. Formularz jest kompletny    

6. 

Potencjalny uczestnik projektu spełnia 
podstawowe kryteria grupy docelowej, w tym:  

  
 

a) Zamieszkuje na terenie miasta Sosnowiec lub 
miasta Dąbrowa Górnicza lub miasta Będzin woj. 
śląskiego 

  
 

b) Zamierza zarejestrować i rozpocząć własną 
działalność gospodarczą na terenie Subregionu 
Centralnego woj. śląskiego 

  
 

c) Czy status zawodowy Kandydata/Kandydatki 
kwalifikuje go/ją do udziału w Projekcie i czy 
należy do jednej z grup: 
1) Osoby powyżej 30 r.ż. (od dnia 30 ur.): 
a)osoby bezrobotne, bierne zawodowo,  
b)pozostałe grupy, zidentyfikowane w ramach 
RPO, tj.: 
-reemigranci–(repatrianci) 
-imigranci 
-osoby ubogie pracujące 
-osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny 
-osoby zatrudnione na umowach 
krótkoterminowych oraz pracujący w ramach 
umów cywilno-prawnych, których miesięczne 
zarobki nie przekraczają % wys. wynagrodzenia, 
o którym mowa w Wytycznych w zakresie real. 
przedsięwzięć z udziałem środków EFS w 
obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 

  

 

d) Do projektu nie kwalifikują się osoby, które:
  
 posiadały wpis do CEIDG, były 

zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS 
lub prowadziły działalność gospodarczą na 
podstawie odrębnych przepisów w okresie 
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12 miesięcy poprzedzających dzień 
przystąpienia do projektu ; 

 osoby, które zawiesiły lub miały zawieszoną 
działalność gospodarczą na podstawie 
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej lub o Krajowym 
Rejestrze Sądowym w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających dzień przystąpienia do 
projektu; 

 osoby, które zamierzają założyć rolniczą 
działalność gospodarczą i równocześnie 
podlegać  ubezpieczeniu społecznemu 
rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 
rolników; 

 osoby, które zamierzają założyć działalność 
komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 
marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 771, z późn. zm.); 

 osoby, które nie zapoznały się z 
Regulaminem rekrutacji uczestników 
projektu i nie zaakceptowały jego 
warunków; 

 osoby, które równolegle korzystają z innych 
środków publicznych, w tym zwłaszcza 
środków Funduszu Pracy, PFRON oraz 
środków oferowanych w ramach PO WER, 
RPO oraz środków oferowanych w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014-2020 na pokrycie tych samych 
wydatków związanych z podjęciem oraz 
prowadzeniem działalności gospodarczej; 

 osoby zatrudnione w rozumieniu Kodeksu 
Pracy w ciągu ostatnich 3 lat, u Beneficjenta, 
partnera lub wykonawcy (o ile jest on już 
znany) w ramach projektu, a także osoby, 
które łączy lub łączył z 
Beneficjentem/partnerem/ wykonawcą lub 
pracownikiem Beneficjenta, partnera lub 
wykonawcy uczestniczącymi w procesie 
rekrutacji i oceny biznesplanów:  

 związek małżeński, stosunek 
pokrewieństwa i powinowactwa (w linii 
prostej lub bocznej do II stopnia) lub  

 związek z tytułu przysposobienia, opieki 
lub kurateli; 

 Wyłączenie dotyczy również wszystkich 
osób upoważnionych do składania 
wiążących oświadczeń woli w imieniu 
Beneficjenta, partnera lub wykonawcy. 

 osoby karane za przestępstwa przeciwko 
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obrotowi gospodarczemu w rozumieniu 
Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
Karny oraz nie korzystające z pełni praw 
publicznych i nieposiadające pełnej zdolności 
do czynności prawnych; 

 osoby, które posiadają na dzień 
przystąpienia do projektu zaległości w 
regulowaniu zobowiązań cywilnoprawnych; 

 osoby karane, posiadające zakaz dostępu do 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 
1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych; 

 osoby, które otrzymały pomoc publiczną 
dotyczącą tych samych kosztów 
kwalifikowalnych, które będą się ubiegać w 
ramach Projektu; 

 osoby, które nie wyraziły zgody na 
przetwarzanie swoich danych osobowych w 
celu realizacji monitoringu i ewaluacji 
projektu; 

 osoby, które odbywają karę pozbawienia 
wolności, z wyjątkiem osób objętych 
dozorem elektronicznym. 

e) Czy zostały podpisane wszystkie wymagane 
oświadczenia? 

  
 

7. 
Formularz zawiera wszystkie wymagane załączniki i 
dokumenty 

  
 

 

Lp. 
PONOWNA OCENA 

FORMALNA 
(dotyczy wniosków skierowanych do uzupełnienia) TAK NIE 

Wniosek rekomendowany: TAK NIE 

 do oceny merytorycznej   

 do poprawy uchybień formalnych    

 do odrzucenia (w przypadku niespełnienia kryteriów    

 W przypadku uchybień formalnych należy wskazać ich dokładny zakres pozwalający na poprawę wniosku 
przez Kandydatka/Kandydatkę 
 
 
Uzasadnienie:  
 
 
 
 

Data i podpis  
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1. 
Formularz został skorygowany w stosunku do wykazanych uchybień 
formalnych 

  

2. Wniosek rekomendowany do oceny merytorycznej   

W przypadku ponownych uchybień formalnych wniosek podlega odrzuceniu bez możliwości ponownego 
odwołania.  
 
 
Uzasadnienie:  
 
 
 

Data i podpis  

 

 

 

 

 

 


