
 

 

Projekt „Młodość moją szansą!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, realizowany przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw z siedzibą 
przy ul. 3 Maja 18/5a, 20-078 Lublin w partnerstwie z INSPIRES Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 
Lubelskiej 36B,21-100 Lubartów, na podstawie Umowy nr POWR.01.02.01-18-0082/19-00 
zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój, Oś I  Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób 
młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji i udziału w projekcie 

KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ DOKUMENTACJI REKRUTACYJNEJ 

IIŚCIEŻKA WSPARCIA (szkolenia i staże) 

 

Indywidualny Numer Zgłoszeniowy (INZ) ……………/INZ/MMS/2020 

Imię i Nazwisko Kandydata/ki  

Imię i nazwisko oceniającego  

 

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI 

Oświadczam, że:  

1. Nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

(w linii prostej lub bocznej do II stopnia) z ocenianym uczestnikiem projektu oraz nie 

jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z ocenianym 

uczestnikiem projektu.  

2. Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji uczestników projektu, Regulaminem 

przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Młodość 

moją szansą!” oraz z Zasadami udzielania bezzwrotnego wsparcia dla osób 

zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 

1.2 POWER Oś 1 Osoby młode na rynku pracy, w województwie podkarpackim. 

3. Zobowiązuję się, wypełniać swoje obowiązki w sposób bezstronny, sumienny, uczciwy 

i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą. 

4. Zachowam w tajemnicy wszystkie informacje i dokumenty udostępnione mi lub 

wytworzone przeze mnie 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. Zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii 

jakichkolwiek pisemnych informacji związanych z niniejszą oceną.  

 

 

 

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

(Miejscowość, data)    (Czytelny podpis Oceniającego) 

 



 
 

I. OCENA FORMALNA 
 

A  TAK NIE UWAGI 

1 Czy formularz rekrutacyjny wypełniony został na obowiązującym druku, jest kompletny i złożony został w 
wyznaczonym miejscu i terminie? 

   

2 Czy formularz rekrutacyjny został poprawnie wypełniony i opatrzony podpisami kandydata/tki w 
wyznaczonych miejscach? 

   

3 

Czy kandydat/ka spełnia kryteria grupy docelowej projektu, tj. osobą w wieku 18 -29 lat zamieszkującą na 
terenie województwa podkarpackiego, pozostającą bez pracy, tzn. jest osobą bierną zawodowo (nie 
poszukuje aktywnie pracy, nie jest zarejestrowany/a  w Powiatowym Urzędzie Pracy, nie uczestniczy w 
kształceniu i szkoleniu) lub należy do grypy tzw. ubogich pracujących lub jest zatrudniony na umowach 
krótkoterminowych lub pracuje w ramach umów cywilno-prawnych lub jest rolnikiem lub domownikiem 
rolnika i zamierza odejść z rolnictwa, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w 
poddziałaniu 1.3.1? 

   

C DECYZJA W SPRAWIE POPRAWNOŚCI WNIOSKU TAK NIE UWAGI 

 
Czy wniosek spełnia wszystkie ogólne kryteria formalne może zostać przekazany do oceny 
merytorycznej? 

  
 

 

  
 
 
 ……………………………………………….…                                                                            
  Data i podpis oceniającego 



 

 
 

II. PUNKTY ZA KRYTERIA STRATEGICZNE:  
 
 

Czy kandydat należy do poniższych grup: Przyznane punkty 

Osoby bierne zawodowo – 2 pkt,  

Osoby niepełnosprawne – 5 pkt,  

Kobiety – 1 pkt  

Osoby zamieszkujące miasta średnie; w tym tracące funkcje  

społeczno – gospodarcze – 4 pkt, 
 

Osoby o niskich kwalifikacjach – 5 pkt.  

SUMA PUNKTÓW:  

 

III. OCENA Z ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ Z CZŁONKIEM ZESPOŁU 
PROJEKTOWEGO:   
 

Lp. Kryteria oceny  Maksymalna    
Przyznana 

liczba 
punktów 

1. 
Ocena wyniku rozmowy z członkiem zespołu  
projektowego 

10  

a) 

Cel, jaki kandydat/tka chce osiągnąć dzięki udziałowi 
w projekcie 

  

Uzasadnienie: 
 
 
 
 

b) 

Preferencje i oczekiwania zawodowe i społeczne   

Uzasadnienie: 
 
 
 
 

c) 

Ocena poziomu motywacji i zaangażowania    

Uzasadnienie: 
 
 
 
 

Razem: 10 

 



 

 
 

Końcowa opinia/ uzasadnienie osoby przeprowadzającej rozmowę  (min. 5 zdań): 

 

 
 

Suma uzyskanych punktów za kryteria 
strategiczne i z rozmowy kwalifikacyjnej z 

członkiem zespołu projektowego: 

27  

 
 
 


