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DEKLARACJA POUFNOŚCI i BEZSTRONNOŚCI OSÓB OCENIAJĄCYCH 

Załącznik nr 5                                                                                                                                        Karta  

oceny merytorycznej z rozmowy kwalifikacyjnej do projektu z uwzględnieniem oceny formularza 

rekrutacyjnego z etapu I oraz opinii doradcy zawodowego „OWES subregionu południowego”

w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Działanie 7.2.”Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora ekonomii społecznej" 

Poddziałanie 7.2.2 "Wsparcie ekonomii społecznej" - Numer projektu: POKL.07.02.02-24-013/12

Numer Ewidencyjny Kandydata/ki

Imię i nazwisko Kandydata/ki

 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

1) Zapoznałem/zapoznałam się z: 

- Regulaminem Rekrutacji do projektu „OWES subregionu południowego”

- Wytycznymi Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielania wsparcia na zakładanie i przystepowanie 

do spółdzielni socjalnej w ramach poddziałania 7.2.2. Wsparcie ekonimii społecznej Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim.

- wnioskiem o dofinansowanie projektu, złożonym przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum 

Przedsiębiorczości

2) Nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a z 

tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z Kandydatem/Kandydatką. 

3) Nie pozostaję z Kandydatem/Kandydatką w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. 

4) Zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z 

posiadaną wiedzą. 

5) 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 stronom trzecim. 

6) Jeżeli okaże się, że w trakcie trwania procesu oceny/wyboru wniosków zaistnieją jakiekolwiek 

okoliczności mogące budzić wątpliwości, co do bezstronnej oceny wybranych wniosków z mojej strony, 

bezzwłocznie wstrzymam się z wyrażaniem opinii i dokonaniem oceny tego wniosku.

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania  Komisji Rekrutacyjnej



ocena

I

II

III

IV 

str. 2

Ocena doradcy zawodowego 

Ocena uzyskana w ramach II etapu rekrutacji - rozmowa z Komisja Rekruacyjną

Szczegółowe uzasadnienie punktów przyznanych podczas rozmowy z Komisją Rekrutacyjną

Łączna liczba punktów uzyskana w wyniku rekrutacji

uwagi:Kryterium

Ocena końcowa Kandydydata/tki uzyskana w ramach I i II etapu rekrutacji do Projektu

Ocena formularza rekrutacyjnego (średnia ocen dwóch oceniających)


