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Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu 

KARTA OCENY KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH  

Projekt „MŁODZI - SAMODZIELNI” 

Nr identyfikacyjny:  

Imię i Nazwisko Oceniającego: 
 

DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI OCENIAJĄCEGO 

Niniejszym oświadczam, że: 

- 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 Uczestnikiem/czką ubiegającym/cą się o dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia takiej 

zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego 

Komisji Rekrutacyjnej i wycofania się z oceny niniejszego formularza rekrutacyjnego, 

- nie pozostaję z Uczestnikiem/czką 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 Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej i wycofania się z oceny 

tego Projektu. 

Ponadto oświadczam, że: 

- 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 w 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.  

 

 ..................................... , dnia  ........................... r.  ............................................................  

Miejscowość                 Podpis  
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WERYFIKACJA KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH 

 

 

                                        
1
 Miasta średnie - miasta powyżej 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem miast wojewódzkich oraz mniejsze, z liczbą 

ludności pomiędzy 15-20 tys. mieszkańców będące stolicami powiatów (tzw. miasta tracące funkcje społeczno-
gospodarcze). Listę wszystkich miast średnich zawarto w załączniku nr 7.12 do Regulaminu konkursu nr 
POWR.01.02.01-IP.21-18-013/21. 

Kryterium oceny: Liczba przyznanych pkt. 

1. Czy Kandydat/ka jest kobietą? - jeśli TAK 10 pkt.  

2. Czy Kandydat/ka jest osobą zamieszkującą 

(w rozumieniu KC) miasta średnie lub tracące funkcje 

społeczno – gospodarcze1, tj. Dębica, Jarosław, Jasło, 

Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, 

Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg? - jeśli 

TAK 10 pkt. 

 

SUMA PRZYZNANYCH PUNKTÓW ŁĄCZNIE:   

 

 .....................................   .......................................................  

Data weryfikacji       Podpis osoby weryfikującej 

 

 


