
 

Załącznik nr 5  
Do Regulaminu naboru i uczestnictwa  

w projekcie pt. „Wspieramy  lokalną społeczność –Klub Seniora w Gminie Wijewo!” 

 

Karta kwalifikacji osoby kandydującej  
do projektu pt. „Wspieramy  lokalną społeczność –Klub Seniora w Gminie Wijewo!” 

 

Imię i nazwisko Kandydata  
 

Członkowie Komisji 
Rekrutacyjnej 

 
 
 
 

Data weryfikacji  
 

  
Po dokonaniu weryfikacji formalnej tj. sprawdzeniu terminowości, kompletności złożonej 
dokumentacji i dokonanej weryfikacji merytorycznej tj. sprawdzeniu  zgodności z kryteriami 
uczestnictwa w Projekcie zawartych w Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie  
pt. „Wspieramy  lokalną społeczność –Klub Seniora w Gminie Wijewo!”.  
Komisja Rekrutacyjna w dniu …………………………………  postanawia: 
□ Zakwalifikować w/w Kandydata do projektu pt. „Wspieramy  lokalną społeczność – Klub 
Seniora w Gminie Wijewo!” 
□ Nie zakwalifikować w/w Kandydata do projektu pt. „Wspieramy  lokalną społeczność – Klub 
Seniora w Gminie Wijewo!” 
□ Wpisać w/w Kandydata na listę osób rezerwowych do udziału w  pt. „Wspieramy  lokalną 
społeczność –Klub Seniora w Gminie Wijewo!”. 
 
Uzasadnienie:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 
Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

 
………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………… 

 



 

                             

        

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI OSOBY KWALIFIKUJĄCEJ 

 

 

Oświadczam, że: 
1. Zapoznałem/am się z : 
- zasadami ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne 
Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne- projekty konkursowe oraz pozakonkursowe               
w zakresie epidemii COVID-19 organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020, 

- wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  na lata 2014-2020, 
- regulaminem naboru i uczestnictwa w projekcie pt. „Wspieramy  lokalną społeczność –Klub Seniora 
w Gminie Wijewo!” 
- innymi, dostępnymi informacjami dotyczącymi oceny i wyboru Kandydatów. 
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 lub kurateli z Kandydatem/Kandydatką do projektu. 
W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się niezwłocznego wycofania się 
z ostatecznej kwalifikacji w/ Kandydata. 
3. Nie pozostaję z Kandydatem/Kandydatką do projektu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 
że może to budzić uzasadni one wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku stwierdzenia 
takiej zależności zobowiązuję się niezwłocznego wycofania 
się z ostatecznej kwalifikacji ww. Kandydata. 
4. Zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób bezstronny i rzetelny, zgodnie 
z posiadaną wiedzą. 
5. Zobowiązuję się do utrzymania w tajemnicy i poufności wszelkich informacji i dokumentów, które 
zostały mi ujawnione, wytworzone lub przygotowane 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 osobom trzecim. 
 
 
 
 ……………………………………………………. 

Podpis Koordynatora Projektu 

 
 
 
 


