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Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji Uczestników/czek Projektu do Ścieżki PS

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

Deklaracja poufności i bezstronności
Imię i Nazwisko:
Nazwa Beneficjenta pomocy:
Nr kancelaryjny Formularza Rekrutacyjnego:

Niniejszym oświadczam, że:
	zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji,
	nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z Beneficjentem pomocy ubiegającym się o udzielenie dofinansowania. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta i wycofania się z oceny tego Planu,
	nie pozostaję z Beneficjentem pomocy  w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej zależności (lub uzasadnionych wątpliwości) zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta i wycofania się z oceny tego Planu,
	zobowiązuje się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji,
	zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą,
	zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i poufności 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, miejscowość i podpis: ………………………………………………….





Data wpływu Formularza Rekrutacyjnego

Nr kancelaryjny Formularza Rekrutacyjnego

Nazwa Beneficjenta pomocy

Lp.
Nazwa kryterium dostępu
Maks. liczba
punktów
Min. Liczba punktów 
Przyznana ilość punktów
Uzasadnienie przyznanej oceny
I.
Celowość przedsięwzięcia, aspekty społeczne i kluczowe sfery rozwoju
10



II.
Realność założeń i wykonalność przedsięwzięcia 
40



III.
Potencjał
15



IV.
Racjonalność i wykonalność finansowa przedsięwzięcia
20



V.
Wielowariantowość
5



VI.
Trwałość ekonomiczno-finansowa przedsięwzięcia
10



VII.
Kompletność, przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń
10



Kryterium
strategiczne
Tworzenie nowych miejsc pracy i nowych przedsiębiorstw społecznych 
w kluczowych sferach rozwojowych wskazanych w Działaniu I.4 Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
10



SUMA
120
66








Uzasadnienie – podsumowanie, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyny odjęcia punktów.




Data oraz podpis osoby dokonującej oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Imię i nazwisko oceniającego

Data dokonania oceny

Miejsce

Podpis






