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Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego projektu 

„AKTYWUJ SUKCES!” nr projektu POWR.01.02.01-04-0122/19 

Imię i nazwisko członka Komisji Rekrutacyjnej   

Imię i nazwisko Kandydata  

Numer ewidencyjny Formularza rekrutacyjnego  

Data wpływu Formularza rekrutacyjnego  

 

Oświadczam, że: 

– zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji uczestników w ramach projektu pt. „AKTYWUJ 

SUKCES !”; 

– zobowiązuję się wypełniać obowiązki członka Komisji Rekrutacyjnej w sposób sumienny, rzetelny 

i bezstronny, zgodnie z posiadaną wiedzą; 

– nie zachodzi żadna okoliczność, mogąca wywołać uzasadnioną wątpliwość co do mojej 

bezstronności względem osoby ubiegającej się o uczestnictwo w projekcie, w szczególności: 

a)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 

ubiegającym 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, 

b) nie pozostaję z uczestnikiem ubiegającym 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. 

– 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; 

– zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych 

informacji. 

        ……………………………… 

         podpis 
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I. OCENA FORMALNA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 

 

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  „AKTYWUJ SUKCES !” 

 

L.P Weryfikacja formalna formularza rekrutacyjnego – część A TAK NIE Uwagi 

1 Czy dokumenty zostały złożone w odpowiednim terminie?    

2 Czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione?    

3 Czy dokument został podpisany w wyznaczonym do tego miejscu?    

4 Czy zostały załączone wszystkie wymagane załączniki?     

5 Czy osoba składająca formularz jest osobą do 29 roku życia    

6 Czy osoba składająca formularz zamieszkuje lub pracuje lub uczy 

się w rozumieniu KC na obszarze woj. kujawsko – pomorskiego  

   

7 Czy osoba składająca formularz  nie podlega wykluczeniu z 

możliwości ubiegania się o środki finansowe zgodnie z 

Regulaminem Rekrutacji  ? 

   

8 Czy osoba składająca formularz  nie posiada aktywnego wpisu do 

CEiDG, KRS  i nie prowadzi działalności gospodarczej na podstawie 

odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień 

przystąpienia do projektu ? 

   

9 Czy osoba składająca formularz  jest:  

-- bierna zawodowo 

-- osobą pracującą: 

-na umowie krótkoterminowej (np. posiadam umowę wskazującą 

na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, tj.  

umowa na czas określony, który upływa w okresie realizacji 

projektu lub trwa nie dłużej jak 6 mc)  

-i/lub pracuje w ramach umów cywilno – prawnych, a moje 

wynagrodzenie miesięczne nie przekracza minimalnego 

wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do miesiąca 

poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu. 

- w oparciu o umowę, a moje zarobki nie przekraczają płacy 

minimalnej (ustalanej na podstawi przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę) lub osobę zamieszkującą w 

gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem 

transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie 

przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg 

interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do 

projektu. 
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L.P. Dodatkowe kryterium 

Waga 

punktowa dla 

danego 

kryterium 

Liczba 

przyznanych 

punktów 

1 Osoba o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie) 15 

 

2 
Były uczestnik projektu z zakresu wyłączenia społecznego 

realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO 
20 

 

3 
Osoba zamieszkująca miasta średnie w tym tracącym funkcje 

społeczno – gospodarcze  
10 

 

4 

Osoba z niepełnosprawnościami  

(punkty w ww. kryterium przyznane zostaną wyłącznie w 

przypadku załączenia do formularza rekrutacyjnego 

kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub dokumentu 

równoważnego np. lekarza orzecznika ZUS / orzeczenia o 

zaliczeniu do grupy inwalidów, orzeczenia o stanie zdrowia , 

opinii itp.) 

5 

 

Suma otrzymanych punktów:   
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Formularz rekrutacyjny zostaje zweryfikowany1:  

▪ pozytywnie – formularz spełnia wszystkie kryteria formalne  

▪ negatywnie- formularz nie spełnia wszystkich kryteriów formalnych i zostaje 

odrzucony 

UZASADNIENIE (jedynie w przypadku negatywnego wyniku oceny formalnej –  ) 

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

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

 

 
1 Niepotrzebne skreślić. 

Data weryfikacji   

Podpis osoby weryfikującej   


