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Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości 

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA 

FINANSOWEGO 

w ramach projektu ”Od zwolnienia do zatrudnienia II – kompleksowy outplacement  
w województwie łódzkim z zastosowaniem multimedialnych narzędzi rynku pracy” 

Nr RPLD.10.02.02-10-A006/17-00 

 

Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 

Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie” 
Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw” 

Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement” 
 

 

Numer wniosku: …………………………. 

Imię i nazwisko osoby ocenianej: …………………………. 

Imię i nazwisko osoby oceniającej:  …………………………. 

 

Deklaracja bezstronności 

Oświadczam, że:   

 nie brałem/am osobistego udziału w przygotowaniu wniosku będącego przedmiotem oceny oraz 

wniosków konkurujących z tym wnioskiem,   

 z osobą, której wniosek oceniam oraz osobami składającymi wnioski konkurujące z wnioskiem 

będącym przedmiotem oceny:  

 nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii 

prostej albo bocznej do drugiego stopnia),  

 nie jestem lub nie byłem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

 w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem/am związany 

stosunkiem pracy ani stosunkiem cywilnoprawnym.  

 W razie zaistnienia okoliczności opisanej wyżej zobowiązuję się do wyłączenia się od oceny wniosku. 

Oświadczam, iż nie będę zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji związanych 
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z ocenianymi dokumentami. Zobowiązuję się również 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. Zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w 

sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą.  

 

Data i podpis: ………………………………………… 

 
  

Kryterium 
Ocena 

TAK NIE 

1.  Czy wniosek wraz z załącznikami złożono we wskazanym miejscu i terminie?   

2.  Czy wniosek wraz z załącznikami jest podpisany przez kandydata?   

3.  Czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione przez kandydata, a wniosek wraz z 

załącznikami jest kompletny? 

  

4.  Czy wniosek wraz z załącznikami wypełniony/wydrukowany jest w sposób czytelny, 

umożliwiający dokonanie jego oceny? 

  

 
 

Podsumowanie 

Ocena formalna (pozytywna/negatywna) 

 

…………….  

 

 

 

 

 

 

 

Czy wniosek wraz z załącznikami może zostać skierowany do oceny 

merytorycznej? (TAK/NIE) 

 

 
 

 

Data i podpis: ………………………………………… 

 


