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Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji do projektu „MOJA FIRMA-MOJA SZANSA” 

 

 
KARTA OCENY FORMALNEJ  

FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 
 

do projektu „MOJA FIRMA-MOJA SZANSA” 

Nr projektu RPPK.07.03.00-00-18-0010/15 

realizowanego w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa VII „Regionalny rynek pracy”, Działanie 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości 
 
 

ARKUSZ WYPEŁNIONY PRZEZ: BENEFICJENTA (PROJEKTODAWCĘ) 
 

NUMER EWIDENCYJNY  
FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 

……………………../FR/7.3/ZGD/2016 

IMIĘ I NAZWISKO POTENCJALNEGO 
UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

IMIĘ I NAZWISKO  
OSOBY WERYFIKUJĄCEJ FORMULARZ  

 

DATA PRZEPROWADZENIA 
OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 

 

 
 
 

LP. KRYTERIA FORMALNE TAK NIE 
NIE 

DOTYCZY 

1.  Formularz został złożony w terminie i odpowiednim miejscu    

2.  Formularz jest wypełniony w języku polskim    

3.  Formularz został wypełniony na odpowiednim wzorze 
stanowiącym załącznik do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  
w projekcie 

   

4.  Formularz jest podpisany i parafowany przez Kandydata     

5.  Wszystkie punkty Formularza Rekrutacyjnego są wypełnione    

6.  Wszystkie punkty Formularza Rekrutacyjnego są wypełnione 
prawidłowo 

   

7.  Wszystkie oświadczenia znajdujące się w cz. V Formularza 
Rekrutacyjnego zostały podpisane 

   

8.  Limit miejsca do wypełnienia w Formularzu rekrutacyjnym nie    
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został w znaczący sposób powiększony, a liczba stron nie uległa 
zmianie. 

9.  Formularz zawiera wszystkie niezbędne załączniki:    

 - oświadczenie o kwalifikowaniu się uczestnika do projektu 
(dotyczy wszystkich kandydatów) 

   

 -  zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy  
(dotyczy osób bezrobotnych) 

   

 - zaświadczenie/orzeczenie o niepełnosprawności 
(dotyczy osób niepełnosprawnych) 

   

 - oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego do wielkości 
2 ha 
(dotyczy osób posiadających status rolnika lub domownika 
rolnika) 

   

 - Kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis 
(dotyczy osób, które w cz.V pkt 4 wpiszą wysokość uzyskanej 
pomocy de minimis) 

   

 - Kserokopie świadectw/dyplomów potwierdzających 
posiadane wykształcenie  
(potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata/tkę) 

   

 - Kserokopie certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających 
odbyte szkolenia/ kursy/ uprawnienia  
(potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata/tkę) 

   

10.  Kandydat spełnia wszystkie kryteria kwalifikacyjne (kryteria 
dotyczące grupy docelowej – weryfikacja w oparciu o załącznik  
nr 1 do Formularza Rekrutacyjnego): 

   

 Kandydat jest osobą bezrobotną/bierną zawodową     

 Kandydat jest osobą w wieku powyżej 29 roku życia    

 Kandydat jest osobą zamieszkującą województwo 
podkarpackie 

   

 Kandydat należy do jednej z poniższych grup: 

 Kobiet 

 Osób powyżej 50 roku życia 

 Osób długotrwale bezrobotnych 

 Osób niepełnosprawnych 

   

10. Kandydat jest osobą zamierzająca założyć działalność gospodarczą    

11.  Kandydat deklaruje uruchomienie działalności gospodarczej jako 
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub w formie 
spółki cywilnej 

   

12.  Kandydat ubiega się o kwotę nie przekraczającą 24 000,00 zł. 

(na podstawie pkt. 4, cz. III Formularza rekrutacyjnego) 
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LP. KRYTERIA PREFERENCYJNE TAK NIE 

1.  
Rolnik lub członek rodziny rolnika, prowadzący indywidualne 
gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść  
z rolnictwa posiadający status osoby bezrobotnej 

  

 

 

REKOMENDUJĘ DO OCENY MERYTORYCZNEJ ZWRACAM DO POPRAWY FORMALNEJ 

 
 

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

 
 

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

 


