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    Zał. nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie – ścieżka dotacyjna 

Projekt pn.: „Program pomocy osobom pracującym w niekorzystnej sytuacji na kujawsko-pomorskim rynku pracy”  

nr RPKP.08.02.02-04-0183/19 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowany przez ALFA PROJEKT Sp. z o.o.  

(Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 

8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy). 

 

 

KARTA OCENY FORMALNEJ 

formularza rekrutacyjnego 

Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 

Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku 

pracy. 

Nazwisko i imię członka Komisji Rekrutacyjnej:  

Nazwisko i imię Kandydata:  

Numer referencyjny formularza:  

Data wpływu formularza: 
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I. CZY KANDYDAT SPEŁNIA PONIŻSZE WARUNKI: 

 ma ukończone 29 lat; 
 zamieszkuje/pracuje na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego; 
 należy do jednej z następujących kategorii: osoba zatrudniona na umowach krótkoterminowych lub pracująca w ramach 

umów cywilnoprawnych lub osoba uboga pracująca; 
 w ciągu 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie posiadał aktywnego wpisu w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dotyczy także zawieszonych działalności), Krajowym Rejestrze 

Sądowym, nie był zarejestrowany jako przedsiębiorca, nie prowadził działalności gospodarczej na podstawie odrębnych 

przepisów; 

 nie był karany za przestępstwo skarbowe oraz korzysta w pełni z praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności 
prawnych; 

 nie był karany karą zakazu dostępu do środków, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.); 

 w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych nie otrzymał pomocy de minimis 
bądź też otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o 
którą ubiega się nie przekracza równowartości w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku podmiotu, który miał 
zarejestrowaną działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego równowartości w złotych kwoty 100 000 euro, 
obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy; 

 w stosunku do jego osoby nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne, ani też nie toczy się postępowanie sądowe lub 
administracyjne, które może zaowocować wszczęciem postępowania egzekucyjnego; 

 nie orzeczono w stosunku do niego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, bądź też orzeczono  
w stosunku do niego zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, który jednak obecnie go nie obowiązuje; 

 nie byłyby w stanie rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie wskazanym w formularzu rekrutacyjnym z 

wykorzystaniem własnych środków nawet wówczas, gdyby nie otrzymały dotacji w ramach Projektu; 

 nie zamierza rozpocząć działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów 
materialnych (pomieszczenia, sprzęt, itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności, w przypadku gdy członek rodziny 
zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej nie później niż 12 miesięcy przed dniem złożenia przez Kandydata 
formularza rekrutacyjnego; 

 nie zamierza współpracować z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, ubiegające się o środki na działalność w 

obszarze bezpośrednio związanym z działalnością przedsiębiorstwa, z którym ta osoba współpracuje – ma to na celu 

uniknięcie przyznawania dotacji de facto na rozwój działalności już istniejącej; 

 nie ciążą na mnie zajęcia komornicze z tytułu obowiązku alimentacyjnego. 

□ TAK □ NIE (odrzucić) 

II. CZY FORMULARZ REKRUTACYJNY KANDYDATA STANOWI ODPOWIEDŹ NA OGŁOSZONY NABÓR? 

□ TAK □ NIE (odrzucić) 

III. CZY FORMULARZ REKRUTACYJNY WPŁYNĄŁ WE WŁAŚCIWYM MIEJSCU I CZASIE (TZN. W 

TERMINIE OGŁOSZONEGO NABORU)? 

□ TAK □ NIE (odrzucić) 

IV. CZY FORMULARZ ZAWIERA WSZYSTKIE STRONY? 

□ TAK □ NIE (skierować do poprawy) 

V. CZY WSZYSTKIE WYMAGANE RUBRYKI FORMULARZA ZOSTAŁY WYPEŁNIONE? 

□ TAK □ NIE (skierować do poprawy) 
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VI. CZY KANDYDAT OPATRZYŁ FORMULARZ CZYTELNYM PODPISEM? 

□ TAK □ NIE (skierować do poprawy) 

VII. CZY DO FORMULARZA ZAŁĄCZONO WSZYSTKIE WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI? 

□ TAK □ NIE (skierować do poprawy) 

FORMULARZ REKRUTACYJNY SPEŁNIA WSZYSTKIE POWYŻSZE WYMAGANIA FORMALNE TAK/NIE 

FORMULARZ REKRUTACYJNY NIE SPEŁNIA WSZYSTKICH WYMAGAŃ FORMALNYCH, W TYM NIE 

SPEŁNIA WYMAGAŃ NIEPODLEGAJĄCYCH UZUPEŁNIENIU (1, 2, 3) – ODRZUCONY 
TAK/NIE 

FORMULARZ REKRUTACYJNY NIE SPEŁNIA WSZYSTKICH WYMAGAŃ FORMALNYCH, JEDNAK 

PODLEGAJĄ ONE MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIENIA (4, 5, 6, 7) 
TAK/NIE 

 

UWAGI 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

         ………………………  
                   Data 
 

 
……………………………….…………………..  

       Czytelny podpis członka Komisji Rekrutacyjnej   
  


