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Deklaracja bezstronności i poufności
oceniającego Formularz Zgłoszeniowy w projekcie „Zatrudnij się sam”
Ja niżej podpisany/podpisana, niniejszym deklaruję, że zgadzam się brać udział w procedurze oceny
Formularzy Zgłoszeniowych złożonych w ramach projektu „Zatrudnij się sam” w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Poprzez złożenie niniejszej deklaracji, potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z dostępnymi do dnia
dzisiejszego informacjami dotyczącymi oceny i wyboru wniosków.
Oświadczam, że:
−

zapoznałem/am się z Regulaminem projektu, Regulaminem Rekrutacji, Regulaminem przyznawania środków
finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wnioskiem o dofinansowanie projektu POKL złożonym
przez Lidera/Partnera w odpowiedzi na konkurs w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

−

nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu 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 żadną z osób ubiegających się o udział w
projekcie, tj. tych, których Formularze Zgłoszeniowe zostały złożone w ramach projektu, oraz ich zastępcami
prawnymi lub członkami władz. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie przewodniczącego Zespołu Komisji Rekrutacyjnej i wycofania się z oceny
wszystkich projektów, które zostały złożone w ramach danego konkursu/danej rundy konkursowej,

−

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

−

zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji,

−

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 mogą zostać ujawnione stronom
trzecim,

−

zobowiązuję się do niepodejmowania jakiejkolwiek pracy zarobkowej związanej z realizacją ocenianego
przeze mnie przedsięwzięcia do czasu zakończenia jego realizacji.

Imię i nazwisko
Podpis
Data

LIDER PROJEKTU:

Fundacja Aktywności
Obywatelskiej

1

PARTNER PROJEKTU:

Biuro Projektu:

Bialskopodlaskie
Stowarzyszenie
Rozwoju Regionalnego
Biuro Projektu:

ul. Dolna 3-go Maja 8/2
20-079 Lublin
tel./ fax.: 81 532 25 52
www.fao.org.pl

ul. Stacyjna 4A
21-500 Biała Podlaska
tel./ fax.: 83 343 61 78
www.bsrr.pl

Projekt ZATRUDNIJ SIĘ SAM jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KARTA OCENY FORMALNEJ
w projekcie „Zatrudnij się sam”

Numer formularza zgłoszeniowego
Nazwisko i imię Kandydata/Kandydatki

Formularz Zgłoszeniowy oceniany jest na zasadzie 0-1, gdzie 0 oznacza odpowiedź NIE, a 1 oznacza
odpowiedź TAK.

Lp.

Kryteria formalne

Tak

1

Formularz zgłoszeniowy został złożony w terminie
trwania rekrutacji

2

Formularz zgłoszeniowy jest sporządzony w języku polskim

3

Formularz zgłoszeniowy został złożony osobiście przez osobę
ubiegającą się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie

4

Formularz zgłoszeniowy jest trwale spięty

5

Formularz zgłoszeniowy został wypełniony na odpowiednim
wzorze

6

Wszystkie rubryki formularza rekrutacyjnego są wypełnione

7
8
9

10

Nie

Kandydat spełnia warunki określone w § 3 Regulaminu
Rekrutacji
Formularz
zgłoszeniowy
jest
podpisany
czytelnie
i parafowany na każdej stronie przez Kandydata/Kandydatkę
Formularz zgłoszeniowy zawiera kserokopię dowodu
osobistego podpisaną czytelnie za zgodność z oryginałem przez
Kandydata/Kandydatkę wraz z datą
Oświadczenia zawarte w Formularzu zgłoszeniowym są
odpowiednio
zaznaczone
i
podpisane
przez
Kandydata/Kandydatkę:
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Nie
dotyczy
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- Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie województwa
lubelskiego
- Oświadczenie o nie prowadzeniu zarejestrowanej
działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12
miesięcy poprzedzających przystąpienie do Projektu
-

Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe
oraz korzystaniu w pełni praw publicznych i posiadaniu
pełnej zdolności do czynności prawnych

Oświadczenie o nie pozostawaniu w stosunku pracy z
Beneficjentem, Partnerem lub WUP Lublin i instytucjami
wobec niego nadrzędnymi w ramach Projektu
Oświadczenie o nie ubieganiu się równolegle o przyznanie
innych środków publicznych na prowadzenie działalności
gospodarczej, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy
oraz Działania 6.2 lub Poddziałanie 8.1.2 na rozpoczęcie
działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego
- Oświadczenie osoby niepełnosprawnej o nie korzystaniu
równolegle z dwóch rożnych źródeł na pokrycie tych
samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w
ramach wsparcia pomostowego, związanych
z
opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe lub oświadczenie o złożeniu rezygnacji do PFRON
z możliwości ubiegania się o ich refundację ze środków
PFRON.
Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Projektu,
Regulaminem Rekrutacji, Regulaminem przyznawania
środków finansowych na rozpoczęcie działalności
gospodarczej
Oświadczenie o statucie na rynku pracy (osoba
bezrobotna, osoba zatrudniona, nieaktywna zawodowa)
- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości
uzyskania pomocy publicznej/ pomocy de minimis.
- Oświadczenie o skorzystaniu/ nie skorzystaniu z pomocy
de minimis
- Oświadczenie o zamierzeniu zarejestrowania działalności
gospodarczej na terenie województwa lubelskiego
- Oświadczenie o wyrażeniu zgodę na wykonywanie przez
Projektodawcę i/lub Partnera zdjęć podczas szkolenia i
upublicznianie
ich
na
stronach
internetowych
Projektodawcy i/lub Partnera w celach promocji projektu
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych
Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w
formularzu zgłoszeniowym
Formularz zgłoszeniowy wypełniony jest komputerowo lub
ręcznie drukowanymi literami, długopisem, kolorem
niebieskim
-
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