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Załącznik nr 2 - do Regulaminu  rekrutacji 

 
KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 

DO PROJEKTU „BIZNESMEN - BIZNESWOMEN”  

realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” 

 
Numer Ewidencyjny Formularza  
Rekrutacyjnego 

 

Imi ę i nazwisko Kandydata/ 
Kandydatki do udziału w Projekcie 

 

Imi ę i nazwisko  
Członka Komisji Rekrutacyjnej 

 

Data przeprowadzenia  
oceny Formularza rekrutacyjnego 

 
 

 
DEKLARACJA POUFNO ŚCI I BEZSTRONNO ŚCI CZŁONKA                                           

KOMISJI REKRUTACYJNEJ 
 
Niniejszym oświadczam, że:  

− zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji uczestników do Projektu „Biznesmen -                      
Bizneswomen”, 

− nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa                  
(w linii prostej lub bocznej do II stopnia), oraz nie jestem związany/a z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli z Kandydatami/ Kandydatkami do udziału w Projekcie, 

− nie pozostaję z Kandydatami/Kandydatkami w takim stosunku prawnym lub faktycznym,                  
że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku             
stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym                  
fakcie Beneficjenta i wycofania się z oceny tego Formularza rekrutacyjnego,  

− zobowiązuję się wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i rzetelny, zgodnie z posiadaną 
przeze mnie wiedzą,  

− zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów 
ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie 
lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów     
niniejszej oceny i nie powinny być ujawnione osobom trzecim.  

 
 

…………………..…………………………….  
data i podpis Członka Komisji Rekrutacyjnej 
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I. OCENA FORMALNA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO  

Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji do Projektu „Biznesmen –                      
Bizneswomen” uzyskanie pozytywnego wyniku oceny formalnej dokonanej przez Członka Komisji 
Rekrutacyjnej rekomenduje Formularz rekrutacyjny do dalszej oceny merytorycznej. 

 TAK NIE Uzupełniono 
dnia 

Czy wszystkie wymagane pola Formularza rekrutacyjnego 
i załączników zostały wypełnione? 

   

Czy Formularz rekrutacyjny został wypełniony w języku 
polskim, czytelnie (komputerowo lub drukowanymi 
literami)? 

  nie dotyczy 

Czy Formularz rekrutacyjny został podpisany  
w wyznaczonych miejscach przez uprawnioną osobę?  

   

Czy na wszystkie oświadczenia zawarte w Formularzu  
rekrutacyjnym została udzielona odpowiedź? 

   

Czy na wszystkie oświadczenia zawarte w Formularzu  
rekrutacyjnym została udzielona właściwa odpowiedź, 
kwalifikująca Kandydata/Kandydatkę do udziału  
w Projekcie? 

  nie dotyczy 

Czy w przypadku posiadania statusu osoby  
niepełnosprawnej Kandydat/Kandydatka dostarczył/a 
uwierzytelnioną kserokopię dokumentu potwierdzającego 
status niepełnosprawnego (potwierdzoną za zgodność  
z oryginałem)? 

   

Czy w przypadku posiadania doświadczenia zawodowego 
związanego z profilem podejmowanej działalności,  
Kandydat/ Kandydatka dostarczył/a kserokopię  
potwierdzających ten fakt dokumentów (potwierdzonych 
za zgodność z oryginałem)? 

   

Czy w przypadku posiadania wykształcenia oraz  
ewentualnych dodatkowych kwalifikacji związanych  
z profilem podejmowanej działalności, Kandydat/  
Kandydatka dostarczył/a kserokopię potwierdzających  
ten fakt dokumentów (potwierdzonych za zgodność  
z oryginałem)? 

   

Czy Kandydat/Kandydatka dołączył(a) wypełniony  
Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych (zał. nr 1)? 

   

Czy Kandydat/Kandydatka zamierza podjąć działalność 
gospodarczą na terenie podregionu częstochowskiego? 

  nie dotyczy 
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DECYZJA W SPRAWIE OCENY FORMALNEJ TAK NIE 
Formularz rekrutacyjny spełnia wszystkie kryteria formalne  
i zostaje przekazany do oceny merytorycznej. 

  

Formularz rekrutacyjny zawiera braki/błędy formalne i zostaje 
skierowany do uzupełnienia. 
Uzasadnienie, jeżeli tak: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Formularz rekrutacyjny zostaje odrzucony. 
Uzasadnienie, jeżeli tak: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

……………………………………………….  
data i podpis Członka Komisji Rekrutacyjnej 
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II.  OCENA MERYTORYCZNA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 
 

 

Kryteria oceny 

 

 

Punktacja 

 

 

Przyznana 
ilość 

punktów 

 

Maksymalna 
ilość 

punktów 
 

 
I.  OPIS POMYSŁU 

 

1. 

 
Opis planowanego przedsięwzięcia 
(m.in. na czym będzie ono polegać, 
wskazanie lokalizacji siedziby, terenu 
działania, sektoru/branży w jakiej 
będzie prowadzona działalność). 

opis przejrzysty, wyczerpujący – 
5 pkt, opis dokładny,  
w większości zrozumiały – 4 pkt, 
opis częściowy, fragmentaryczny 
– 3 pkt, opis pobieżny, krótki  – 2 
pkt , opis niezrozumiały, mało 
czytelny – 1 pkt, brak opisu – 0 
pkt  

 5 

2. Charakterystyka produktu/usługi 

opis przejrzysty, wyczerpujący – 
5 pkt, opis dokładny,  
w większości zrozumiały – 4 pkt, 
opis częściowy, fragmentaryczny 
– 3 pkt, opis pobieżny, krótki  – 2 
pkt , opis niezrozumiały, mało 
czytelny – 1 pkt, brak opisu – 0 
pkt 

 5 

3. Opis potencjalnych klientów 

opis przejrzysty, wyczerpujący – 
5 pkt, opis dokładny,  
w większości zrozumiały – 4 pkt, 
opis częściowy, fragmentaryczny 
– 3 pkt, opis pobieżny, krótki  – 2 
pkt , opis niezrozumiały, mało 
czytelny – 1 pkt, brak opisu – 0 
pkt 

 5 

4. Opis konkurencji 

opis przejrzysty, wyczerpujący – 
5 pkt, opis dokładny,  
w większości zrozumiały – 4 pkt, 
opis częściowy, fragmentaryczny 
– 3 pkt, opis pobieżny, krótki  – 2 
pkt , opis niezrozumiały, mało 
czytelny – 1 pkt, brak opisu – 0 
pkt 

 5 

SUMA OTRZYMANYCH PUNKTÓW 
 

20 
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Uzasadnienie dla przyznanej oceny (wyczerpujące i merytoryczne uzasadnienie dokonanej 
oceny, zwłaszcza obniżenia punktacji): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.  DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

1. 

Doświadczenie zawodowe związane          
z profilem podejmowanej działalności 
– okres zatrudnienia 

powyżej 12 miesięcy – 5 pkt  
od 6 – 12 miesięcy – 4 pkt 
od 3 – 6 miesięcy – 3 pkt 
od 1 – 3 miesięcy – 2 pkt  
do 1 miesiąca – 1 pkt 
brak doświadczenia – 0 pkt 

 5 

2. 

Doświadczenie zawodowe związane          
z profilem podejmowanej działalności 
– zgodność doświadczenia z profilem 
podejmowanej działalności 

idealnie zgodne – 5 pkt 
zdecydowanie zgodne – 4 pkt 
zasadniczo zgodne – 3 pkt 
częściowo zgodne – 2 pkt 
w minimalnym zakresie zgodne – 
1 pkt 
brak zgodności – 0 pkt 

 5 

3. 

 
Posiadane wykształcenie oraz  
ewentualne dodatkowe kwalifikacje 
np. certyfikaty, zaświadczenia, 
uprawnienia czy ukończone szkolenia 
związane z profilem podejmowanej 
działalności 

idealnie zgodne – 5 pkt 
zdecydowanie zgodne – 4 pkt 
zasadniczo zgodne – 3 pkt 
częściowo zgodne – 2 pkt 
w minimalnym zakresie zgodne – 
1 pkt 
brak zgodności – 0 pkt 

 5 

SUMA OTRZYMANYCH PUNKTÓW   15 
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Uzasadnienie dla przyznanej oceny (wyczerpujące i merytoryczne uzasadnienie dokonanej 
oceny, zwłaszcza obniżenia punktacji): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.  PLANOWANE KOSZTY INWESTYCJI 

1.  

 
Ocena racjonalności wydatków 
inwestycyjnych (zgodności ze 
stawkami rynkowymi) - nakładów 
finansowych (np. zakupu środków 
trwałych, towary i materiały, reklama 
i promocja) niezbędne do 
prowadzenia planowanej działalności 
gospodarczej  

wydatki bezwzględnie racjonalne 
i niezbędne – 5 pkt 
wydatki zdecydowanie niezbędne 
i racjonalne – 4pkt 
wydatki zasadniczo niezbędne  
i racjonalne – 3 pkt 
wydatki częściowo niezbędne               
i racjonalne – 2 pkt 
większość wydatków zbędnych             
i nieracjonalnych – 1 pkt 
wydatki w całości zbędne  
i nieracjonalne – 0 pkt 

 5 

2. 

 
Możliwość zaangażowania własnych 
środków finansowych i technicznych 
oraz innych zasobów do rozpoczęcia 
prowadzenia działalności 
gospodarczej (np. lokal, urządzenia, 
maszyny, środki transportu itp.) 

zaangażowanie własnych 
środków finansowych w 
wysokości :  
- ponad 30% wnioskowanej 
kwoty wsparcia lub brak 
konieczności zaangażowania 
środków własnych – 5 pkt 
- od 21 do 30 % kwoty 
wnioskowanych środków – 4 pkt 
- od 11 – 20 % kwoty 
wnioskowanych środków – 3 pkt 
- od 6 do 10 % kwoty 
wnioskowanych środków – 2 pkt 
- od 1 do 5 % wnioskowanej 
kwoty wsparcia – 2 pkt 
- brak zaangażowania własnych 
środków finansowych – 0 pkt 

 5 
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SUMA OTRZYMANYCH PUNKTÓW   10 

Uzasadnienie dla przyznanej oceny (wyczerpujące i merytoryczne uzasadnienie dokonanej 
oceny, zwłaszcza obniżenia punktacji): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.    PODJĘTE DZIAŁANIA WST ĘPNE 

1.  

 
Przedsięwzięcia organizacyjne  
i inwestycyjne podjęte dotychczas  
w celu uruchomienia działalności 
gospodarczej 

podjęte działania inwestycyjne  
i organizacyjne – 5 pkt 
podjęte wyłącznie działania 
inwestycyjne – 4 pkt 
podjęte wyłącznie działania 
organizacyjne – 3 pkt 
podjęte częściowo działania 
inwestycyjne – 2 pkt 
podjęte częściowo działania 
organizacyjne – 1 pkt 
brak podjętych działań – 0 pkt 

 5 

SUMA OTRZYMANYCH PUNKTÓW   5 

Uzasadnienie dla przyznanej oceny (wyczerpujące i merytoryczne uzasadnienie dokonanej 
oceny, zwłaszcza obniżenia punktacji): 
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V. DODATKOWE PUNKTY ZA PRZYNALE ŻNOŚĆ DO DANEJ GRUPY                                                
OSÓB BEZROBOTNYCH 

1.  
Kandydat/Kandydatka jest osobą 
powyżej 50 roku życia   1 

2.  
Kandydat/Kandydatka jest osobą 
niepełnosprawną   1 

3.  Kandydatka jest kobietą   1 

SUMA OTRZYMANYCH PUNKTÓW   3 

VI.  PODSUMOWANIE PUNKTACJI 

SUMA KOŃCOWA OTRZYMANYCH PUNKTÓW 
(warunkiem zakwalifikowania się do II etapu rekrutacji, tj, rozmowy  

z doradcą zawodowym jest uzyskanie min. 60% punktów (32 pkt)  
z ogólnej sumy punktów (60% x 53 punkty) 

 53 

 
€ OCENA ZAKO ŃCZONA POZYTYWNIE 

 
€ OCENA ZAKO ŃCZONA NEGATYWNIE 

 
 

 

 

                                                   ............................................................................. 

                                          data i podpis Członka Komisji Rekrutacyjnej 
 


