
 
Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Zagłębiowskie wsparcie na starcie” nr RPSL.07.03.03-24-
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KARTA OCENY ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ DLA CZŁONKA KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

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

Imię i nazwisko Potencjalnego Uczestnika 
Projektu  

 

Numer Identyfikacji Potencjalnego Uczestnika 
Projektu 

 

Imię i nazwisko oceniającego -  Członka 
Komisji Rekrutacyjnej  

 

Deklaracja poufności i bezstronności oceniającego  

Niniejszym oświadczam, iż: 
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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SZCZEGÓŁOWE UZASADNIENIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ  

(w tym m.in. obniżenie punktacji dotyczące danego kryterium): 

PREDYSPOZYCJE  

(poziom cech i kompetencji niezbędnych  

do prowadzenia działalności gospodarczej-  

wyniki Testu Kompetencji Przedsiębiorczych) 

 

GOTOWOŚĆ DO ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI 

(-samodzielność,  

- odpowiedzialność,  

- umiejętność planowania i myślenia 

analitycznego, 

- sumienność, 

- podejście do ryzyka) 

 

MOTYWACJA  

DO ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI 

 

 

WIEDZA NA TEMAT MOŻLIWYCH FORM 

ZABEZPIECZENIA  

OTRZYMANEGO WSPARCIA  

 

 Kryteria Maksymalny 

wynik 

Przyznana liczba 

punktów 

I PREDYSPOZYCJE  20  

II GOTOWOŚĆ DO ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI 5  

III MOTYWACJA DO ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI G 10  

IV WIEDZA NA TEMAT MOŻLIWYCH FORM 

ZABEZPIECZENIA OTRZYMANEGO WSPARCIA  

5  

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania 40  

Data i podpis członka Komisji Rekrutacyjnej  

 

 
 

Czy Kandydat/Kandydatka otrzymał/a wymagane 
minimum 50 % punktów ogółem (20 pkt)? 

□  TAK □  NIE 

REKOMENDACJA □  POZYTYWNA □  NEGATYWNA  

 
 
 


