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Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji Uczestniczek/Uczestników projektu 
 

Projekt „Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie” 
 realizowany w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, 

Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
 

K AR T A O C E N Y  F O R M AL N E J  D O K U M EN T Ó W  R E K R U T AC Y J N Y C H  

  

Imię i Nazwisko potencjalnej/-ego 
Uczestniczki/Uczestniczka projektu 

 

Numer identyfikacyjny WMP/…………/POKL 6.2/......../………….. 
 

UWAGA: każda odpowiedź „NIE SPEŁNIA” powoduje negatywną ocenę formalną z wyjątkiem pkt. 4, 7 i 10 
 

OCENA FORMALNA 

Lp. KRYTERIA  spełnia 
nie 

spełnia 
nie 

dotyczy 

KRYTERIA FORMALNE 

1.  Dokumenty rekrutacyjne zostały dostarczone we właściwym miejscu i terminie     

2.  Dokumenty rekrutacyjne zostały przygotowane na wzorach stanowiących 
załączniki do Regulaminu rekrutacji  

   

3.  Formularz rekrutacyjny został wypełniony czytelnie w języku polskim    

4.  Formularz rekrutacyjny (za wyjątkiem pkt V oraz pkt VI) został prawidłowo 
wypełniony (brak rażących błędów) i wszystkie wymagane pola są wypełnione  

   

5.  Punkty V oraz VI Formularza rekrutacyjnego zostały prawidłowo wypełnione (brak 
rażących błędów) i wszystkie wymagane pola są wypełnione 

   

6.  Dokumenty rekrutacyjne zostały prawidłowo podpisane w wyznaczonych do tego 
miejscach   i opatrzone datą sporządzenia. 

   

7.  Dokumenty rekrutacyjne zostały prawidłowo  parafowane na każdej stronie przez 
Potencjalną/-ego Uczestniczkę/Uczestnika projektu (od str. nr 1 do str. ostatniej, 
z wyjątkiem stron, na których widnieje czytelny podpis). 

   

8.  Treści omyłkowe w Dokumentach rekrutacyjnych są prawidłowo skorygowane.    

9.  Dokumenty rekrutacyjne są kompletne i zawierają wszystkie wymagane załączniki: 

a. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby 
bezrobotnej wraz z określeniem okresu pozostawania w rejestrze PUP od 
dnia ostatniej rejestracji (w oryginale)  

   

  zaświadczenie jest oryginalne, kompletne i określa okres pozostawania 
w rejestrze PUP w powiecie bieszczadzkim, leskim lub sanockim 
województwa podkarpackiego 

   

  zaświadczenie jest wystawione nie wcześniej niż 14 dni kalendarzowych 
przed dniem złożenia dokumentów rekrutacyjnych 

   

b. oświadczenie o wysokości dochodów przypadających na jednego członka 
rodziny (jeśli dotyczy) 

   

- oświadczenie zostało prawidłowo (wszystkie wymagane pola są 
wypełnione) i czytelnie wypełnione w języku polskim i zostało podpisane 

   

c. oświadczenie Potencjalnej/-ego Uczestniczki/Uczestnika projektu    
- oświadczenie zostało prawidłowo (wszystkie wymagane pola są 
wypełnione) i czytelnie wypełnione w języku polskim i zostało podpisane 

   

d. kserokopie świadectw/certyfikatów/zaświadczeń/uprawnień potwierdzających 
wykształcenie, odbyte szkolenia/kursy/uprawnienia (jeśli dotyczy) 

   

e. zaświadczenia dokumentujące otrzymanie pomocy de minimis w ciągu 
bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat 
podatkowych (jeśli dotyczy) 

   

10. Kserokopie świadectw/certyfikatów/zaświadczeń/uprawnień zostały prawidłowo 
potwierdzone za zgodność z oryginałem 
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KRYTERIA GRUPY DOCELOWEJ 

1.  Potencjalna/y Uczestniczka/Uczestnik projektu zamieszkuje na terenie powiatu 
bieszczadzkiego, leskiego bądź sanockiego województwa podkarpackiego. 

   

2.  Potencjalna/y Uczestniczka/Uczestnik projektu jest osobą bezrobotną 
zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy powiatu bieszczadzkiego, leskiego 
bądź sanockiego województwa podkarpackiego 

   

3.  Potencjalna/y Uczestniczka/Uczestnik projektu na dzień przystąpienia do projektu 
ukończyła 18 rok życia i jednocześnie nie ukończyła 25 lat (do dnia 
poprzedzającego dzień 25 urodzin) 

   

KRYTERIA DOSTĘPU DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1.  Potencjalna/y Uczestniczka/Uczestnik projektu nie posiada i nie posiadała/-ł wpisu 
do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub/i Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie jest i nie był/-ła zarejestrowana/-y 
w Krajowym Rejestrze Sądowym, nie prowadzi i nie prowadziła/-ł działalności na 
podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą 
lub oświatową)- w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do 
projektu. 

   

2.  Potencjalna/y Uczestniczka/Uczestnik projektu nie otrzymała/-ł bezzwrotnych 
środków na podjęcie działalności gospodarczej w okresie od 01.01.2008 r. do 
momentu przystąpienia do projektu. 

   

3.  Potencjalna/y Uczestniczka/Uczestnik projektu zamierza zarejestrować 
działalność gospodarczą na terenie jednego z powiatów bieszczadzkiego, 
leskiego bądź sanockiego i prowadzić ją na terenie województwa podkarpackiego. 

   

4.  Potencjalna/y Uczestniczka/Uczestnik projektu nie korzysta równolegle z innych 
środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej bądź założenie 
spółdzielni lub spółdzielni socjalnej, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu 
Pracy, PFRON, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości 
i samozatrudnienia”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych 
i modernizacyjnych w regionie” POKL, w ramach projektów realizowanych przez 
inne Instytucje (w tym m.in. PUP-y). 

   

5.  Potencjalna/y Uczestniczka/Uczestnik projektu nie pozostaje w stosunku pracy lub 
innym (umowy cywilnoprawne) z Beneficjentem w tym również nie jest osobą 
zatrudnioną w ciągu ostatnich 2 lat u tego Beneficjenta, partnera lub wykonawcy, 
a także osobą, którą łączy lub łączył z Beneficjentem i/lub pracownikiem 
Beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji 
i oceny biznesplanów:  

- związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub 
bocznej do II stopnia) i/lub  
- związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 

   

6.  Potencjalna/y Uczestniczka/Uczestnik projektu nie jest partnerem lub wykonawcą 
w ramach Projektu oraz nie pozostaje w stosunku pracy z Wojewódzkim Urzędem 
Pracy w Rzeszowie. 

   

7.  Potencjalna/y Uczestniczka/Uczestnik projektu nie jest osobą ucząca się 
w systemie stacjonarnym (dziennym). 

   

8.  Potencjalna/y Uczestniczka/Uczestnik projektu nie planuje rozpoczęcia 
działalności gospodarczej w sektorach wyłączonych z ubiegania się o wsparcie w 
ramach PO KL i nie planuje przejęcia/kontynuowania działalności gospodarczej 
od/po członku najbliższej rodziny. 

   

9.  Potencjalna/y Uczestniczka/Uczestnik projektu jest osobą, która nie byłyby 
w stanie uruchomić działalności gospodarczej bez wsparcia ze środków EFS 
(minimalizowanie zjawiska creamingu).  

   

10.  Potencjalna/y Uczestniczka/Uczestnik projektu nie była/-ł karana/-y za 
przestępstwo skarbowe oraz korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną 
zdolność do czynności prawnych. 

   

11.  Potencjalna/y Uczestniczka/Uczestnik projektu nie była/-ł karana/-y karą zakazu 
dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej „ufp”) (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 
z późn. zm.) i jednocześnie zobowiązał się do niezwłocznego powiadomienia 
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Beneficjenta o zakazach dostępu do środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 
i 4 ufp orzeczonych w stosunku do niego w okresie realizacji umowy 
z Beneficjentem. 

12.  Potencjalna/y Uczestniczka/Uczestnik projektu w bieżącym roku podatkowym 
oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych nie otrzymał pomocy de 
minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z 
pomocą, o którą się ubiega, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 
000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu 
drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według 
średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego        w dniu 
udzielenia pomocy. 

   

13.  Potencjalna/y Uczestniczka/Uczestnik projektu wyraziła/-ł dobrowolną zgodę 
na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych zawartych 
w  formularzu rekrutacyjnym związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, 
realizacji, monitoringu i ewaluacji projektu, a także w zakresie niezbędnym do 
wywiązania się  Beneficjenta z obowiązków wobec Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Rzeszowie. 

   

14.  Potencjalna/y Uczestniczka/Uczestnik projektu oświadczył, że dane podane 
w Formularzu rekrutacyjnym są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym 

   

15.  Potencjalna/y Uczestniczka/Uczestnik projektu oświadczył, że została/-ał 
poinformowana/-y, że projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

   

16.  Potencjalna/y Uczestniczka/Uczestnik projektu oświadczył, że spełnia przyjęte 
kryteria kwalifikacji uprawniające do udziału w projekcie określone w „Regulaminie 
rekrutacji Uczestników/Uczestniczek projektu” i wyraża zgodę na udział w 

rekrutacji do projektu. 

   

17.  Potencjalna/y Uczestniczka/Uczestnik projektu oświadczyła/-ł, że zapoznała/-ał 
się z „Regulaminem rekrutacji uczestników” oraz „Regulaminem przyznawania 
środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” i akceptuje jego warunki. 

   

18.  Potencjalna/y Uczestniczka/Uczestnik projektu ubiega się o wydatki kwalifikowane 
zgodnie z katalogiem przedstawionym w Regulaminie przyznawania środków 
finansowych na uruchomienie działalności gospodarczej. 

   

19.  Potencjalna/y Uczestniczka/Uczestnik projektu ubiega się o wsparcie finansowe 
nie przekraczające 40 000,00 zł (na podstawie pkt. 6 Formularza rekrutacyjnego) 

   

Ocena formalna POZYTYWNA  
Ocena formalna POZYTYWNA WARUNKOWO  

Rekomendacja do oceny merytorycznej 
 

…………………………………………...………………… 
Imię i nazwisko Członka Komisji Rekrutacyjnej 

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

Ocena formalna NEGATYWNA  

 
Brak rekomendacji do oceny merytorycznej 

 

…………………………………………...………………… 
Imię i nazwisko Członka Komisji Rekrutacyjnej 

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

PONOWNA OCENA FORMALNA – w przypadku oceny formalnej „POZYTYWNEJ WARUNKOWO” 

Lp. KRYTERIA FORMALNE spełnia 
nie 

spełnia 
nie 

dotyczy 

1. Formularz rekrutacyjny (za wyjątkiem pkt. V i VI) został prawidłowo wypełniony 
(brak rażących błędów) i wszystkie wymagane pola są wypełnione 

   

2. Formularz rekrutacyjny został prawidłowo parafowany na każdej stronie przez 
Potencjalną/-ego Uczestniczkę/Uczestnika projektu (od str. nr 1 do str. ostatniej, 
z wyjątkiem stron, na których widnieje czytelny podpis) 

   

3. Kserokopie świadectw/certyfikatów/zaświadczeń/uprawnień zostały prawidłowo 
potwierdzone za zgodność z oryginałem 

   

Ostateczna ocena formalna POZYTYWNA  
…………………………………………...………………… 

Imię i nazwisko Członka Komisji Rekrutacyjnej 

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

Ostateczna ocena formalna NEGATYWNA  
…………………………………………...………………… 

Imię i nazwisko Członka Komisji Rekrutacyjnej 

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

 


