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KARTA OCENY FORMALNEJ   
FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO   

do projektu  
„OD NOWA” 

 
 

realizowanego w ramach I Osi priorytetowej: Osoby Młode na rynku pracy , Działanie 1.3 Wsparcie 
osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie 

udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020. 

 

Arkusz wypełniony przez: ………………………………………………………………………………………………………………….……. 

 

Dane indentyfikacyjne formularza: 
 

Nr formularza: ................................................................................................................................................... 
 

Imię i nazwisko Kandydata: ........................................................................................................................... 
 

LP. KRYTERIA FORMALNE 

Czy spełnia 
wymogi? Nie 

dotyczy 
TAK NIE 

1.  Dokumenty rekrutacyjne zostały wypełnione w języku polskim.    

2.  
Formularz zgłoszeniowy został złożony w wyznaczonym miejscu i 
we wskazanym terminie. 

   

3.  
Formularz zgłoszeniowy został złożony w wersji zgodnej ze 

wzorem udostępnionym przez Beneficjenta 
   

4.  
Formularz zgłoszeniowy został wypełniony czytelnie 
(elektronicznie lub odręcznie) 

   

5.  Wszystkie pola Formularza zgłoszeniowego są wypełnione    

6.  Formularz zgłoszeniowy zawiera wszystkie wymagane załączniki    

7.  Załączono dokument potwierdzający niepełnosprawność    

8.  

Kandydat/Kandydatka spełnia kryteria kwalifikowalności do projektu, tj.: 

a) Jest osobą w wieku 15-29 lat    

b) Pozostaje bez pracy    

c) nie uczestniczy w szkoleniu ani kształceniu (tzw. młodzież 
NEET);    

d) opuściła zakład karny lub areszt śledczy nie dalej niż do roku 
czasu przed przystąpieniem do Projektu    

e) zamieszkuje na terenie województwa mazowieckiego    
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9.  

Należy do co najmniej jednej z następujących kategorii osób: 

d) Jest osoba bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy    

e) Jest osobą długotrwale bezrobotną    

f) Jest osobą bierną zawodowo    

 

Kandydat spełnia kryteria formalne/nie spełnia kryteriów formalnych1 I etapu procesu 
rekrutacyjnego 

 

 ……………………………………………………………..  
  Podpis Pracownika ds. rekrutacji 

 
 
 

 

Uzupełnienie formalne 
 
Kandydata na Uczestnika wezwano do jednokrotnego uzupełnienia złożonego Formularza 
zgłoszeniowego. 
 
Uzupełnienia dokonano w dniu: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Kandydat odmówił uzupełnienia/ Kandydat nie stawił się na wezwanie2
 

 
 
Kandydat spełnia kryteria formalne/nie spełnia kryteriów formalnych3 I etapu procesu 
rekrutacyjnego. 
 
 
 
 ……………………………………………………………..  
  Podpis Pracownika ds. rekrutacji 

 
 

 

 

 

 

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślić 

2
 Niepotrzebne skreślić 

3
 Niepotrzebne skreślić 


