
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt „Staże zawodowe dla bezrobotnych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez  

ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos w partnerstwie z Fundacją im. Józefa Becka na podstawie umowy o dofinansowanie projektu 

nr RPPK.07.01.00-18-0185/20-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie dnia 14.09.2021 r. w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 

Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.  

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie 

 

 

KARTA OCENY  

FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 

Indywidualny Numer Zgłoszeniowy 

Kandydata/Kandydatki  

Imię i nazwisko Kandydata/Kandydatki  
 

I. OCENA FORMALNA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 

I. Czy dane zawarte w formularzu rekrutacyjnym są 

kompletne zgodnie z §4 Regulaminu rekrutacji i udziału 

w projekcie „Staże zawodowe dla bezrobotnych” 
TAK NIE UWAGI 

1. Miejsce i termin złożenia dokumentów są prawidłowe? ☐ ☐  

2. Dokumenty rekrutacyjne zostały przygotowane na 

wzorach udostępnionych przez Beneficjenta na stronie 

internetowej? 
☐ ☐  

3. Wszystkie pola formularza rekrutacyjnego zostały 

wypełnione? 
☐ ☐  

4. Wszystkie pola formularza zostały wypełnione 

prawidłowo? 
☐ ☐  

5. Wszystkie pola formularza rekrutacyjnego są czytelne? ☐ ☐  

6. Dokumenty rekrutacyjne zostały podpisane we 

wskazanych miejscach? 
☐ ☐  

II. Czy do formularza rekrutacyjnego dołączono 

wymagane załączniki zgodnie z §4 pkt 4 Regulaminu 

rekrutacji i udziału w projekcie tj.: 

TAK NIE UWAGI 

a) oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikacyjnych 

związanych z udziałem w projekcie 
☐ ☐  

b) oświadczenie o uczestnictwie w jednym projekcie ☐ ☐  

c) oświadczenie związane z udziałem w projekcie ☐ ☐  

d) zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej (jeśli 

dotyczy) 
☐ ☐  

e) zaświadczenie z ZUS o potwierdzeniu statusu osoby 

bezrobotnej (jeśli dotyczy) 
☐ ☐  

f) zaświadczenie z urzędu miasta/gminy o wielkości 

posiadanych użytków rolnych w hektarach 

przeliczeniowych (jeśli dotyczy) 
☐ ☐  

g)Zaświadczenie z KRUS o niefigurowaniu w ewidencji 

osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników i 

ubezpieczeniu zdrowotnemu w KRUS, (jeśli dotyczy) 
☐ ☐  

h) czy wymagane zaświadczenia są wydane w terminie nie 

wcześniej niż 30 dni kalendarzowych przed złożeniem 

dokumentów rekrutacyjnych 
☐ ☐  
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i) kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli 

dotyczy) 
☐ ☐  

j) zaświadczenie potwierdzające udział w projekcie 

realizowanym w ramach celu tematycznego 9 w RPO WP 

(jeśli dotyczy) 
☐ ☐  

III. Czy Kandydat/ka spełnia kryteria kwalifikowalności 

do udziału w projekcie -na  podstawie  §3 pkt 2 

Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie tj.: 
TAK NIE UWAGI 

a) jest powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) ☐ ☐  

b) zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego 

(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) 
☐ ☐  

c) jest osobą bezrobotną należącą do co najmniej jednej z 

grup osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na 

rynku pracy tj. osób powyżej 50 roku życia, osób 

długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z 

niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach 

zawodowych  

☐ ☐  

d) nie posiada gospodarstwa rolnego o powierzchni 

powyżej 2 ha przeliczeniowych użytków rolnych 
☐ ☐  

e) nie jest domownikiem rolnika posiadającego 

gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha 

przeliczeniowych użytków rolnych 
☐ ☐  

f) nie przebywa na płatnym urlopie macierzyńskim lub 

rodzicielskim 
☐ ☐  

g) nie jest objęty/a zatrudnieniem subsydiowanym ☐ ☐  

i) nie otrzymuje wsparcia w innym projekcie z zakresu 

aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków 

Europejskiego Fundusze Społecznego 
☐ ☐  

IV. Czy Kandydat/tka złożył/a stosowne oświadczenia 

wskazane w pkt VI. Formularza rekrutacyjnego 
TAK NIE UWAGI 

☐ ☐  

V. Czy dokumenty rekrutacyjne zostały ocenione 

pozytywnie i formularz rekrutacyjny może być 

skierowany do oceny merytorycznej? 

TAK NIE UWAGI 

☐ ☐  

  

 

 

 

…………………………………………. 

Miejscowość i data 

………..……………………………………………. 

Podpis osoby sprawdzającej/koordynatora projektu 
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OCENA PUNKTOWA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO: 

 

 

………………………………….  …………………………………………………………………………………. 
Miejscowość i data    Podpis osoby sprawdzającej/koordynatora projektu 

 

PRZYZNANIE PUNKTÓW ZA PRZYNALEŻNOŚĆ DO DANEJ GRUPY DOCELOWEJ 

Kryterium 

Liczba punktów 

możliwych do 

uzyskania 

Spełnienie 

kryterium 

Przyznana 

liczba 

punktów 

Kobieta 
10 TAK 

 
0 NIE 

 

Osoba długotrwale bezrobotna 
10 TAK 

 
0 NIE 

    

Osoba z niskimi kwalifikacjami 
10 TAK 

 
0 NIE 

 

Osoba po 50 roku życia 
10 TAK 

 
0 NIE 

 

Osoba niepełnosprawna 
10 TAK 

 
0 NIE 

 

PRZYZNANIE PUNKTÓW PREFERENCYJNYCH 

Były/a Uczestnik/czka projektu z zakresu 

włączenia społecznego w ramach celu 

tematycznego 9 w RPO WP 

5 TAK 
 

0 NIE 

RAZEM  


