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Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu „PRZEDSIĘBIORCZE LUBELSKIE” NR 

RPLU.09.03.00-06-0095/18 

Pierwszy  NABÓR 

Lp. Numer formularza 

rekrutacyjnego 

Spełnienie 

kryteriów 

formalnych  

Suma 

wszystkich 

zdobytych 

punktów: 

średnia 

arytmetyczna z 

ocen 

merytorycznych 

oraz punkty 

premiujące 

Opinia 

doradcy 

zawodowego 

Kwalifikacja 

do udziału w 

projekcie 

1.  71/PL/2020/EDS Tak 67,5 pkt  pozytywna Tak 

2.  60/PL/2020/EDS  Tak 63.5 pkt pozytywna Tak 

3.  27/PL/2020/EDS Tak 62.5 pkt pozytywna Tak 

4.  64/PL/2020/EDS Tak 59 pkt pozytywna Tak 

5.  35/PL/2020/EDS  Tak 59 pkt pozytywna Tak 

6.  19/PL/2020/EDS Tak 59.5 pkt pozytywna Tak 

7.  68/PL/2020/EDS Tak 58 pkt pozytywna Tak 

8.  51/PL/2020/EDS  Tak 58 pkt pozytywna 
Tak 

9.  44/PL/2020/EDS Tak 58 pkt pozytywna Tak 

10.  58/PL/2020/EDS Tak 57 pkt pozytywna Tak 

11.  12/PL/2020/EDS Tak 56,5 pkt pozytywna 
Tak 

12.  45/PL/2020/EDS Tak 54 pkt pozytywna Tak 

13.  14/PL/2020/EDS  Tak 53 pkt pozytywna Tak 

14.  36/PL/2020/EDS Tak 49 pkt pozytywna Tak 

15.  24/PL/2020/EDS Tak 47 pkt pozytywna Tak 

16.  56/PL/2020/EDS Tak 47 pkt pozytywna Tak 

17.  17/PL/2020/EDS Tak 46 pkt pozytywna Tak 

18.  37/PL/2020/EDS Tak 46 pkt pozytywna Tak 

19.  42/PL/2020/EDS Tak 46 pkt pozytywna Tak 

20.  05/PL/2020/EDS Tak 44,5 pkt pozytywna Tak 

21.  61/PL/2020/EDS Tak 44.5 pkt pozytywna Tak 



 
 
 

Strona 2 z 5 
 

 

22.  29/PL/2020/EDS Tak 44.5 pkt pozytywna Tak 

23.  52/PL/2020/EDS Tak 44 pkt pozytywna Tak 

24.  07/PL/2020/EDS Tak 43.5 pkt pozytywna Tak 

25.  28/PL/2020/EDS Tak 43.5 pkt pozytywna Tak 

26.  55/PL/2020/EDS Tak 43.5 pkt pozytywna Tak 

27.  66/PL/2020/EDS Tak 40.5 pkt pozytywna Tak 

28.  39/PL/2020/EDS Tak 40 pkt pozytywna 
Tak 

29.  62/PL/2020/EDS Tak 40 pkt pozytywna 
Tak 

30.  16/PL/2020/EDS Tak 40 pkt pozytywna 
Tak 

31.  65/PL/2020/EDS Tak 40 pkt pozytywna 
Tak 

32.  32/PL/2020/EDS Tak 38 pkt pozytywna Tak 

33.  43/PL/2020/EDS Tak 36 pkt pozytywna Tak 

34.  31/PL/2020/EDS Tak 36 pkt pozytywna Tak 

35.  67/PL/2020/EDS Tak 35 pkt pozytywna Tak 

36.  53/PL/2020/EDS Tak 34 pkt pozytywna Tak 
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LISTA KANDYDATÓW, KTÓRZY NIE ZAKWALFKOWALI SIĘ DO PROJEKTU  

„PRZEDSIĘBIORCZE LUBELSKIE” NR RPLU.09.03.00-06-0095/18 Z POWODU 

NIESPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH LUB REZYGNACJI 

 

Lp. Nr ewidencyjny Przyczyna niespełnienia kryteriom 

formalnego 

Kwalifikacja do udziału w 

projekcie 

1.  01/PL/2020/EDS osoba nie przynależy do grupy docelowej  

projektu z powodu miejsca zamieszkania 

niemieszczącego się na obszarze realizacji 

projektu i   nie podlega dalszej ocenie. 

Nie 

2.  02/PL/2020/EDS osoba nie przynależy do grupy docelowej  

projektu z powodu miejsca zamieszkania 

niemieszczącego się na obszarze realizacji 

projektu i   nie podlega dalszej ocenie. 

Nie 

3.  03/PL/2020/EDS osoba nie przynależy do grupy docelowej  

projektu z powodu miejsca zamieszkania 

niemieszczącego się na obszarze realizacji 

projektu i   nie podlega dalszej ocenie. 

Nie 

4.  04/PL/2020/EDS osoba nie przynależy do grupy docelowej  

projektu z powodu miejsca zamieszkania 

niemieszczącego się na obszarze realizacji 

projektu i   nie podlega dalszej ocenie. 

Nie 

5.  06/PL/2020/EDS osoba nie przynależy do grupy docelowej  

projektu z powodu miejsca zamieszkania 

niemieszczącego się na obszarze realizacji 

projektu i   nie podlega dalszej ocenie. 

Nie 

6.  08/PL/2020/EDS osoba nie przynależy do grupy docelowej  
projektu z powodu miejsca zamieszkania 
niemieszczącego się na obszarze realizacji 
projektu i   nie podlega dalszej ocenie. 

Nie 

7.  10/PL/2020/EDS osoba nie przynależy do grupy docelowej  
projektu z powodu miejsca zamieszkania 
niemieszczącego się na obszarze realizacji 
projektu i   nie podlega dalszej ocenie. 

Nie 

8.  13/PL/2020/EDS osoba nie przynależy do grupy docelowej  
projektu z powodu miejsca zamieszkania 
niemieszczącego się na obszarze realizacji 
projektu i   nie podlega dalszej ocenie. 

Nie 

9.  15/PL/2020/EDS osoba nie przynależy do grupy docelowej  
projektu z powodu miejsca zamieszkania 
niemieszczącego się na obszarze realizacji 
projektu i   nie podlega dalszej ocenie. 

Nie 
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10.  18/PL/2020/EDS osoba nie przynależy do grupy docelowej  
projektu z powodu miejsca zamieszkania 
niemieszczącego się na obszarze realizacji 
projektu i   nie podlega dalszej ocenie. 

Nie 

11.  20/PL/2020/EDS osoba nie przynależy do grupy docelowej  
projektu z powodu miejsca zamieszkania 
niemieszczącego się na obszarze realizacji 
projektu i   nie podlega dalszej ocenie. 

Nie 

12.  21/PL/2020/EDS osoba nie przynależy do grupy docelowej  
projektu z powodu miejsca zamieszkania 
niemieszczącego się na obszarze realizacji 
projektu i   nie podlega dalszej ocenie. 

Nie 

13.  22/PL/2020/EDS osoba nie przynależy do grupy docelowej  
projektu z powodu miejsca zamieszkania 
niemieszczącego się na obszarze realizacji 
projektu i   nie podlega dalszej ocenie. 

Nie 

14.  23/PL/2020/EDS osoba nie przynależy do grupy docelowej  
projektu z powodu miejsca zamieszkania 
niemieszczącego się na obszarze realizacji 
projektu i   nie podlega dalszej ocenie. 

Nie 

15.  25/PL/2020/EDS osoba nie przynależy do grupy docelowej  
projektu z powodu miejsca zamieszkania 
niemieszczącego się na obszarze realizacji 
projektu i   nie podlega dalszej ocenie. 

Nie 

16.  26/PL/2020/EDS osoba nie przynależy do grupy docelowej  
projektu z powodu miejsca zamieszkania 
niemieszczącego się na obszarze realizacji 
projektu i   nie podlega dalszej ocenie. 

Nie 

17.  30/PL/2020/EDS osoba nie przynależy do grupy docelowej  
projektu z powodu miejsca zamieszkania 
niemieszczącego się na obszarze realizacji 
projektu i   nie podlega dalszej ocenie 

Nie 

18.  33/PL/2020/EDS osoba nie przynależy do grupy docelowej  
projektu z powodu miejsca zamieszkania 
niemieszczącego się na obszarze realizacji 
projektu i   nie podlega dalszej ocenie 

Nie 

19.  63/PL/2020/EDS nie spełnia kryterium grupy docelowej bo 
jest   osobą bierną oraz mężczyzną w 
wieku 30-49 lat, Mężczyźni w tej kategorii 
wiekowej muszą być osobami 
bezrobotnymi  lub być dodatkowo 
osobami 50+, osobami o niskich 
kwalifikacjach lub osobami z 
niepełnosprawnościami. 

Nie 

20.  69/PL/2020/EDS nie spełnia kryterium grupy docelowej bo 
jest   osobą bierną  oraz  mężczyzną w 
wieku 30-49 lat . Mężczyźni w tej 
kategorii wiekowej muszą być osobami 
bezrobotnymi  lub być dodatkowo 

Nie 
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osobami 50+, osobami o niskich 
kwalifikacjach lub osobami z 
niepełnosprawnościami. 

21.  70/PL/2020/EDS osoba nie przynależy do grupy docelowej  
projektu z powodu miejsca zamieszkania 
niemieszczącego się na obszarze realizacji 
projektu i   nie podlega dalszej ocenie 

Nie 

22.  72/PL/2020/EDS uzyskała mniej niż  60 % wymaganych  
punktów z oceny merytorycznej 

Nie 

23.  09/PL/2020/EDS Rezygnacja z udziału w projekcie  Nie 

 

 


