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Nr projektu: RPPM.06.03.02-22-0001/16-00 

Oś Priorytetowa: 6. Integracja 

Działanie: 6.3 Ekonomia społeczna 

Poddziałanie: 6.3.2 Podmioty ekonomii społecznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI 

Oświadczam, że: 

- nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej 
do drugie stopnia i nie jestem związany/-a z tytułu przysposobienia, opieki, 
kurateli z kandydatem ubiegającym się o dofinasowanie. W przypadku 
stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania 
o tym fakcie Kierownika OWES i wycofania się z oceny niniejszego Formularza 
Rekrutacyjnego; 

- nie pozostaję z Kandydatem/ką ubiegającym/cą się o dofinansowanie 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 Kierownika 
OWES i wycofania się z oceny niniejszego Formularza Rekrutacyjnego; 

- przed upływem trzech lat do daty wszczęcia procedury konkursowej nie 
pozostawałem/ -am w stosunku pracy lub zlecenia z Kandydatem/ką; 

- zobowiązuję się, że będę wykonywać moje obowiązki w sposób uczciwy i 
sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą; 

- zobowiązuję się nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub 
elektronicznych informacji; 

- zobowiązuję się do zachowania tajemnicy i w zaufaniu wszystkich informacji i 
dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub 
przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jak rezultaty oceny i zgadzam się, że 
informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie mogą zostać 
ujawnione stronom trzecim. 

Data i czytelny podpis: ……………………………………………………………………… 
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I. Identyfikacja Formularza Rekrutacyjnego 

Nr zgłoszenia  Pełna nazwa Beneficjenta  

 

Lp. Kryterium merytoryczne Max. liczba 

punktów/ 

min. liczba 

punktów 

Przyznana 

liczba 

punktów- 

oceniający 1 

Przyznana 

liczna 

punktów- 

oceniający 2 

Średnia z 

punktacji 

dwóch 

oceniających  

1. Celowość przedsięwzięcia 20/12    

Uzasadnienie - oceniający 1 

(minimum1 zdanie) 

 

 

Uzasadnienie - oceniający 2 

(minimum1 zdanie) 

 

 

 

 

Kryterium merytoryczne 

Max. liczba 

punktów 

Przyznana 

liczba 

punktów- 

oceniający 1 

Przyznana 

liczna 

punktów- 

oceniający 2 

Średnia z 

punktacji 

dwóch 

oceniających  

2. Wykonalność 

przedsięwzięcia w tym:  

- dostępność zasobów, 
 - możliwości pozyskania i 
utrzymania rynków zbytu, 

20/12    

Uzasadnienie - oceniający 1 

(minimum1 zdanie) 

 

 

Uzasadnienie - oceniający 2 

(minimum1 zdanie) 

 

 

 

 

Kryterium merytoryczne 

Max. liczba 

punktów 

Przyznana 

liczba 

punktów- 

oceniający 1 

Przyznana 

liczna 

punktów- 

oceniający 2 

Średnia z 

punktacji 

dwóch 

oceniających  

3. Operatywność  (szeroko 
pojęty potencjał osobowy, 
kompetencyjny, 
kwalifikacyjny, 
motywacyjny) przyszłych 
pracowników 
przedsiębiorstwa 
społecznego 

20/12    
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Uzasadnienie - oceniający 1 

(minimum1 zdanie) 

 

 

Uzasadnienie - oceniający 2 

(minimum1 zdanie) 

 

 

 

 

Kryterium merytoryczne 

Max. liczba 

punktów 

Przyznana 

liczba 

punktów- 

oceniający 1 

Przyznana 

liczna 

punktów- 

oceniający 2 

Średnia z 

punktacji 

dwóch 

oceniających  

4. Przejrzystość  (prostota, 
zrozumiałość założeń) 

5/2    

Uzasadnienie - oceniający 1 

(minimum1 zdanie) 

 

 

Uzasadnienie - oceniający 2 

(minimum1 zdanie) 

 

 

 

 

Kryterium merytoryczne 

Max. liczba 

punktów 

Przyznana 

liczba 

punktów- 

oceniający 1 

Przyznana 

liczna 

punktów- 

oceniający 2 

Średnia z 

punktacji 

dwóch 

oceniających  

5. Wielowariantowość  
(możliwość rozszerzenia 
działalności lub zmiany jej 
profilu) 

15/10    

Uzasadnienie - oceniający 1 

(minimum1 zdanie) 

 

 

Uzasadnienie - oceniający 2 

(minimum1 zdanie) 

 

 

 

 

Kryterium merytoryczne 

Max. liczba 

punktów 

Przyznana 

liczba 

punktów- 

oceniający 1 

Przyznana 

liczna 

punktów- 

oceniający 2 

Średnia z 

punktacji 

dwóch 

oceniających  

6. Kompletność  
(całościowość opisu 
przedsięwzięcia) 

10/6    

Uzasadnienie - oceniający 1 

(minimum1 zdanie) 
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Uzasadnienie - oceniający 2 

(minimum1 zdanie) 

 

 

 

 

Kryterium merytoryczne 

Max. liczba 

punktów 

Przyznana 

liczba 

punktów- 

oceniający 1 

Przyznana 

liczna 

punktów- 

oceniający 2 

Średnia z 

punktacji 

dwóch 

oceniających  

7. Niezbędność i 
racjonalność finansowa 
zakupów towarów lub 
usług przewidzianych w 
Formularzu 
Rekrutacyjnym ze 
środków przyznanych PS 
przy uwzględnieniu ich 
parametrów technicznych 
lub jakościowych. 

10/6    

Uzasadnienie - oceniający 1 

(minimum1 zdanie) 

 

 

Uzasadnienie - oceniający 2 

(minimum1 zdanie) 

 

 

 

Kryterium merytoryczne Max. liczba 

punktów 

Przyznana 

liczba 

punktów- 

oceniający 1 

Przyznana 

liczna 

punktów- 

oceniający 2 

Średnia z 

punktacji 

dwóch 

oceniających  

8*. Osoby wskazane w 
definicji osób lub rodzin 
zagrożonych ubóstwem 
lub wkluczeniem 
społecznym (z 
wyłączeniem osób 
niepełnoletnich) 

 

 

 

20/12 

   

9*. Absolwenci KIS, CIS w 
rozumieniu art. 2 pkt 1a i 
1b ustawy z dn. 13 
czerwca 2003 r. o 
zatrudnieniu socjalnym 

10*. Osoby długotrwale 
bezrobotne/ ubogie 
pracujące 

11* Osoby wychodzące z WTZ, 
CIS  i innych tego typu 
placówek będącą 
uczestnikiem projektów w 
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ramach Działań 6.1, 6.2, 
12* Osoby opuszczająca 

młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze/ 

młodzieżowe ośrodki 

socjoterapii/ zakłady 

poprawcze/schroniska dla 

nieletnich  

 
Uzasadnienie - oceniający 1 

(minimum1 zdanie) 

 

 

Uzasadnienie - oceniający 2 

(minimum1 zdanie) 

 

 

 

Łączna liczba punktów: 120/72    

 

* Punktacja przyznawana w oparciu o wyliczenie procentowego udziału dla sumy ilości  miejsc 

pracy spełniających kryteria 8 – 12 w stosunku do ogólnie planowanych np. na 5 planowanych 

miejsc pracy z czego 3 miejsca zostaną utworzone dla osób długotrwale bezrobotnych/ubogich 

pracujących (kryterium nr 10), pozostałe nie spełniają żadnego z kryteriów 8-12.  

Wyliczenie: 3 msc. pracy spełniające kryterium /5 msc. pracy, które w ogóle mają powstać  

w ramach OWES * 100% * 20 pkt = 12 pkt  

  

Kryteria strategiczne  

 UWAGA! Dodatkowe punkty strategiczne są przyznawane Wnioskodawcom, których 

wnioski uzyskały minimum 72 punkty oraz minimum 60% punktów możliwych do 

uzyskania w każdej kategorii oceny oznaczonej cyfrą arabską w tabeli wyżej. 

Lp. Kryterium 

strategiczne 

Max. liczba 

punktów 

Przyznana 

liczba 

punktów- 

oceniający 1 

Przyznana 

liczba 

punktów- 

oceniający 2 

Średnia z 

punktacji 

dwóch 

oceniających 

1.  Planowane 
przedsiębiorstwo 
społeczne będzie 
działać w jednej w 
jednej ze sfer 
rozwojowych 

5    
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wskazanych w 
Działaniu I.4 KPRES, tj. 
(tj. równoważony 
rozwój, solidarność 
pokoleń, polityka 
rodzinna, turystyka 
społeczna, 
budownictwo 
społeczne, lokalne 
produkty kulturowe) 
oraz w kierunkach 
rozwoju określonych w 
Strategii Rozwoju 
Województwa 
Pomorskiego i w 
Wojewódzkim 
Programie Ekonomii 
Społecznej w 
Województwie 
Pomorskim na lata 
2014-2020. 

2. Miejsca pracy w 
planowanym PS są 
tworzone dla kobiet  
(po 1 pkt. za każdą 
nowozatrudnioną 
kobietę) 

5    

Łącznie: 10    

 

Łączna liczba punktów (kryteria 

merytoryczne i strategiczne) – 

maks. 130 

 

 

Uzasadnienie (minimum 5 zdań):  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Wynik oceny merytorycznej formularza 

 Wnioskodawcę należy zakwalifikować do Ścieżki PS: 
 

⎕ TAK               ⎕NIE 
 
 skierować na rozmowę z Komisją Rekrutacyjną w celu doprecyzowania opisów w 

formularzu rekrutacyjnym: 
 

⎕ TAK               ⎕NIE 
 
 odrzucić: 

 
⎕ TAK               ⎕NIE 

  
  
  
 
………………………………………………………. data i podpis osoby oceniającej 
 
 

 

……………………………………………………… data i podpis osoby zatwierdzającej 

 

 


