
 
 

 

Załącznik nr 2:  
Karta oceny formalno-merytorycznej formularza rekrutacyjnego 

 

dotyczącego projektu „Praca na nowo” realizowanego przez Asesor Ewaluacja i Rozwój w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 

Działanie X.2. „Rozwój pracowników przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów 

outplacement” 
 

I Członek Komisji Rekrutacyjnej 

 
Arkusz wypełniony przez: Beneficjenta (Asesor Ewaluacja i Rozwój) 

 

Numer ewidencyjny Formularza 

Rekrutacyjnego 

 

Imię i nazwisko potencjalnego Uczestnika 

projektu 

 

Imię i nazwisko I Członka Komisji 

Rekrutacyjnej 

 

Data przeprowadzenia oceny Formularza 

rekrutacyjnego 

 

 
Niniejszym oświadczam, iż:  
1) zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji, dokonując oceny formularzy rekrutacyjnych w ramach 

projektu pt.: Praca na nowo”,   
2) zobowiązuję się wypełniać obowiązki członka komisji rekrutacyjnej w sposób sumienny, rzetelny i 

bezstronny, zgodnie z posiadaną wiedzą,   
3) nie zachodzi żadna okoliczność, mogąca wywołać uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności 

względem osoby ubiegającej się o uczestnictwo w projekcie, w szczególności:   
a. nie jestem małżonkiem, krewnym albo powinowatym w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia 

osoby, która zło żyła formularz rekrutacyjny,   
b. nie pozostaję z osobą, która złożyła formularz rekrutacyjny, w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli.   
4) zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyskam podczas            lub w 

związku z dokonywaniem oceny formularzy rekrutacyjnych oraz do ich wykorzystywania jedynie w 
zakresie niezbędnym do dokonania tej oceny.  

 
 

 

………………………..    ………………………………  
           data    

 

                                                                                                                                                                   podpis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
I. OCENA FORMALNA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 

 
Zgodnie z postanowieniami Regulaminu rekrutacji do projektu „Praca na nowo” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie X.2. „Rozwój 

pracowników przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów outplacement” uzyskanie 

pozytywnego wyniku oceny formalnej dokonanej przez I Członka Komisji Rekrutacyjnej rekomenduje 

formularz rekrutacyjny  do oceny merytorycznej. 

 

 TAK NIE Uzupełniono dnia 

Czy Formularz rekrutacyjny został złożony                       

w terminie wskazanym w regulaminie rekrutacji 

uczestników? 

  

Nie dotyczy 

Czy wszystkie wymagane pola Formularza rekrutacyjnego 
zostały wypełnione? 

   

Czy Formularz rekrutacyjny został wypełniony                  
w języku polskim? 

   

Czy Formularz rekrutacyjny został podpisany                     
w wyznaczonych miejscach przez uprawnioną osobę? 

   

Czy status Kandydata/Kandydatki kwalifikuje  go/ją do 
udziału w Projekcie? 

   

Czy zostały podpisane wszystkie wymagane oświadczenia 
w Formularzu rekrutacyjnym? 

   

 
DECYZJA W SPRAWIE OCENY FORMALNEJ TAK NIE 

Formularz rekrutacyjny spełnia wszystkie kryteria formalne i zostaje przekazany do oceny 
merytorycznej. 

  

Formularz rekrutacyjny zawiera braki/błędy formalne i zostaje skierowany do uzupełnienia. 

Uzasadnienie, jeżeli tak: 

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

… 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

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

  

Formularz rekrutacyjny zostaje odrzucony. 

Uzasadnienie, jeżeli tak: 

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

… 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
………. 
 

  

 

…..…………………………………………………………… 
data i podpis I Członka Komisji Rekrutacyjnej  



 
 

 

OCENA ZA PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUP PRIORYTETOWYCH 

 
 

Kryteria oceny TAK/NIE 
Ilość 

punktów 
Uzasadnienie 

1. 

Kandydat/ka jest osobą z 

niepełnosprawnością – osoba 

niepełnosprawna w świetle przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 

(Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776), a tak że osoba 

z zaburzeniami psychicznymi, o których 

mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o 

ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 

1994 nr 111, poz. 535), tj. osoba z   

odpowiednim orzeczeniem lub innym 

dokumentem poświadczającym stan zdrowia 

 

10 

 

2. 

Kandydat/tka jest osobą posiadającą  niskie 

kwalifikacje (max. ISCED 3)  
 

5 

 

3 

Kandydat/tka jest osobą płci żeńskiej  

(kobieta). 
 

 

5 

 

4. 

Kandydat jest osobą powyżej 54 roku życia 

– to osoba, która w dniu przystąpienia do 

projektu ukończyła co najmniej 54 rok 

życia. W przypadku, gdy dzień rozpoczęcia 

udziału w projekcie przypadł w dniu 54-tych 

urodzin uczestnika, wówczas osoba ta jest 

wliczana do grupy osób powyżej 54 roku 

życia. 

 

30 

 

SUMA OTRZYMANYCH PUNKTÓW:  

50 

 

 
 
 
 

…..…………………………………………………………… 
                      
 

                                                                              data i podpis I Członka Komisji Rekrutacyjnej 

 
 
 
 
 



 
 

 

II.  OCENA MERYTORYCZNA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 

 

Kryteria oceny 

Przyznana 

ilość 

punktów 

Maksymalna 

ilość 

punktów 

Uzasadnienie 

1. 

1.Opis planowanego przedsięwzięcia uwzględniający 

wskazanie branży, w której UP zamierza działać. 
2.Opis - jakie produkty i/lub usługi będą oferowane z 

uwzględnieniem ich: cech/parametrów, wynikających z 

nich zalet oraz korzyści dla klientów. Obszar działania 
przedsiębiorstwa (lokalny, ogólnopolski, 

międzynarodowy)  

3.Kto będzie wspierał w działaniach (rodzina, partnerzy 
biznesowi - kto dokładnie) i w jakim zakresie.  

4.Opis potencjalnych klientów, podział ich na grupy, 

dlaczego potrzebują akurat tych produktów/ usług. Opis 
i  źródła przytaczanych danych. 

5.Jakie konkretnie firmy są konkurencją i , dlaczego. 

jakimi metodami, produktami/usługami czy działaniami 
kandydat zamierza z nimi konkurować. Opis w jaki 

sposób UP określił konkurencję - źródła przytaczanych 

danych. 

6.Formy działania, żeby promować firmę. Uzasadnienie 

w odniesieniu do klientów wskazanych wcześniej. 
7.Opis, jak budowana/ posiadana jest baza klientów. 

Opis, czy zostały nawiązane kontakty z klientami, 

podwykonawcami, dostawcami? Jakimi? 
8.Opis, czy potrzebny jest lokal? Jeśli tak, to w jaki 

sposób będzie pozyskany? Co już zrobiono w tej 

kwestii? Opis co potrzebne jest do wyposażenia lub 
sprzętu niezbędnego do uruchomienia działalności 

 

15 

 

2. 

 

Opis dodatkowych kwalifikacji, np. Certyfikaty, 

zaświadczenia, uprawnienia, ukończone szkolenia itp. 
Związane z profilem podejmowanej działalności. (czas 

trwania, data ukończenia szkolenia oraz nazwa 

instytucji). Należy wymienić podane kwalifikacje.  
W przypadku braku dodatkowych certyfikatów, 

uprawnień lub kursów czy szkoleń opis: programu 

zajęć, które odbywały się w ramach ukończonej szkoły 
(przedmioty, ilość godzin) w odniesieniu do 

oferowanych produktów, usług czy samej formy 

prowadzenia działalności gospodarczej. Ocenie nie 
będą podlegać informacje nie związane z profilem 

planowanej działalności gospodarczej. 

Doświadczenia zawodowe i umiejętności związane z 
profilem podejmowanej działalności, np. Poprzednie 

miejsca pracy, odbyte staże i praktyki zawodowe, 

wolontariat itp. (czas trwania, miejscowość, firma, 
stanowisko, zakres obowiązków). 

Opis mocnych stron w kontekście zaplanowanej 

działalności gospodarczej – wiedza i umiejętności 
zdobyte dotychczas, które można wykorzystać w 

działalności gospodarczej. 

 

10 

 

3. 

Uzasadnienie, dlaczego osoba ubiega się o wsparcie.  
Szacunkowe koszty związane z rozpoczęciem 

działalności gospodarczej (jakie zakupy z dotacji). 

Opis kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem 
działalności gospodarczej (koszty stałe) np.: 

czynsz, media. 

Wszystkie szacunkowe kwoty miesięczne kosztów 
stałych. 

 

5 

 

SUMA OTRZYMANYCH PUNKTÓW:  30  

 

                     …………………………….….……………………… data i podpis I Członka Komisji Rekrutacyjnej  



 
 

 

Załącznik nr 2:  
Karta oceny formalno-merytorycznej formularza rekrutacyjnego 

 

dotyczącego projektu „Praca na nowo” realizowanego przez Asesor Ewaluacja i Rozwój w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 

Działanie X.2. „Rozwój pracowników przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów 

outplacement” 
 

II Członek Komisji Rekrutacyjnej 

 
Arkusz wypełniony przez: Beneficjenta (Asesor Ewaluacja i Rozwój) 

 

Numer ewidencyjny Formularza 

Rekrutacyjnego 

 

Imię i nazwisko potencjalnego Uczestnika 

projektu 

 

Imię i nazwisko I Członka Komisji 

Rekrutacyjnej 

 

Data przeprowadzenia oceny Formularza 

rekrutacyjnego 

 

 
Niniejszym oświadczam, iż:  
5) zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji, dokonując oceny formularzy rekrutacyjnych w ramach 

projektu pt.: Praca na nowo”,   
6) zobowiązuję się wypełniać obowiązki członka komisji rekrutacyjnej w sposób sumienny, rzetelny i 

bezstronny, zgodnie z posiadaną wiedzą,   
7) nie zachodzi żadna okoliczność, mogąca wywołać uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności 

względem osoby ubiegającej się o uczestnictwo w projekcie, w szczególności:   
a. nie jestem małżonkiem, krewnym albo powinowatym w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia 

osoby, która zło żyła formularz rekrutacyjny,   
b. nie pozostaję z osobą, która złożyła formularz rekrutacyjny, w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli.   
8) zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyskam podczas            lub w 

związku z dokonywaniem oceny formularzy rekrutacyjnych oraz do ich wykorzystywania jedynie w 
zakresie niezbędnym do dokonania tej oceny.  

 
 

 

………………………..    ………………………………  
           data    

 

                                                                                                                                                                   podpis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
II. OCENA FORMALNA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 

 
Zgodnie z postanowieniami Regulaminu rekrutacji do projektu „Praca na nowo” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie X.2. „Rozwój 

pracowników przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów outplacement” uzyskanie 

pozytywnego wyniku oceny formalnej dokonanej przez II Członka Komisji Rekrutacyjnej rekomenduje 

formularz rekrutacyjny  do oceny merytorycznej. 

 

 TAK NIE Uzupełniono dnia 

Czy Formularz rekrutacyjny został złożony                       

w terminie wskazanym w regulaminie rekrutacji 

uczestników? 

  

Nie dotyczy 

Czy wszystkie wymagane pola Formularza rekrutacyjnego 
zostały wypełnione? 

   

Czy Formularz rekrutacyjny został wypełniony                  
w języku polskim? 

   

Czy Formularz rekrutacyjny został podpisany                     
w wyznaczonych miejscach przez uprawnioną osobę? 

   

Czy status Kandydata/Kandydatki kwalifikuje  go/ją do 
udziału w Projekcie? 

   

Czy zostały podpisane wszystkie wymagane oświadczenia 
w Formularzu rekrutacyjnym? 

   

 
DECYZJA W SPRAWIE OCENY FORMALNEJ TAK NIE 

Formularz rekrutacyjny spełnia wszystkie kryteria formalne i zostaje przekazany do oceny 
merytorycznej. 

  

Formularz rekrutacyjny zawiera braki/błędy formalne i zostaje skierowany do uzupełnienia. 

Uzasadnienie, jeżeli tak: 

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

… 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

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

  

Formularz rekrutacyjny zostaje odrzucony. 

Uzasadnienie, jeżeli tak: 

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

… 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
………. 
 

  

 

…..…………………………………………………………… 
data i podpis II Członka Komisji Rekrutacyjnej  



 
 

 

OCENA ZA PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUP PRIORYTETOWYCH 

 
 

Kryteria oceny TAK/NIE 
Ilość 

punktów 
Uzasadnienie 

1. 

Kandydat/ka jest osobą z 

niepełnosprawnością – osoba 

niepełnosprawna w świetle przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 

(Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776), a tak że osoba 

z zaburzeniami psychicznymi, o których 

mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o 

ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 

1994 nr 111, poz. 535), tj. osoba z   

odpowiednim orzeczeniem lub innym 

dokumentem poświadczającym stan zdrowia 

 

10 

 

2. 

Kandydat/tka jest osobą posiadającą  niskie 

kwalifikacje (max. ISCED 3)  
 

5 

 

3 

Kandydat/tka jest osobą płci żeńskiej  

(kobieta). 
 

 

5 

 

4. 

Kandydat jest osobą powyżej 54 roku życia 

– to osoba, która w dniu przystąpienia do 

projektu ukończyła co najmniej 54 rok 

życia. W przypadku, gdy dzień rozpoczęcia 

udziału w projekcie przypadł w dniu 54-tych 

urodzin uczestnika, wówczas osoba ta jest 

wliczana do grupy osób powyżej 54 roku 

życia. 

 

30 

 

SUMA OTRZYMANYCH PUNKTÓW:  

50 

 

 
 
 
 

…..…………………………………………………………… 
                      
 

                                                                              data i podpis II Członka Komisji Rekrutacyjnej 

 
 
 
 
 



 
 

 

II.  OCENA MERYTORYCZNA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 

 

Kryteria oceny 

Przyznana 

ilość 

punktów 

Maksymalna 

ilość 

punktów 

Uzasadnienie 

1. 

1.Opis planowanego przedsięwzięcia uwzględniający 

wskazanie branży, w której UP zamierza działać. 
2.Opis - jakie produkty i/lub usługi będą oferowane z 

uwzględnieniem ich: cech/parametrów, wynikających z 

nich zalet oraz korzyści dla klientów. Obszar działania 
przedsiębiorstwa (lokalny, ogólnopolski, 

międzynarodowy)  

3.Kto będzie wspierał w działaniach (rodzina, partnerzy 
biznesowi - kto dokładnie) i w jakim zakresie.  

4.Opis potencjalnych klientów, podział ich na grupy, 

dlaczego potrzebują akurat tych produktów/ usług. Opis 
i  źródła przytaczanych danych. 

5.Jakie konkretnie firmy są konkurencją i , dlaczego. 

jakimi metodami, produktami/usługami czy działaniami 
kandydat zamierza z nimi konkurować. Opis w jaki 

sposób UP określił konkurencję - źródła przytaczanych 

danych. 

6.Formy działania, żeby promować firmę. Uzasadnienie 

w odniesieniu do klientów wskazanych wcześniej. 
7.Opis, jak budowana/ posiadana jest baza klientów. 

Opis, czy zostały nawiązane kontakty z klientami, 

podwykonawcami, dostawcami? Jakimi? 
8.Opis, czy potrzebny jest lokal? Jeśli tak, to w jaki 

sposób będzie pozyskany? Co już zrobiono w tej 

kwestii? Opis co potrzebne jest do wyposażenia lub 
sprzętu niezbędnego do uruchomienia działalności 

 

15 

 

2. 

 

Opis dodatkowych kwalifikacji, np. Certyfikaty, 

zaświadczenia, uprawnienia, ukończone szkolenia itp. 
Związane z profilem podejmowanej działalności. (czas 

trwania, data ukończenia szkolenia oraz nazwa 

instytucji). Należy wymienić podane kwalifikacje.  
W przypadku braku dodatkowych certyfikatów, 

uprawnień lub kursów czy szkoleń opis: programu 

zajęć, które odbywały się w ramach ukończonej szkoły 
(przedmioty, ilość godzin) w odniesieniu do 

oferowanych produktów, usług czy samej formy 

prowadzenia działalności gospodarczej. Ocenie nie 
będą podlegać informacje nie związane z profilem 

planowanej działalności gospodarczej. 

Doświadczenia zawodowe i umiejętności związane z 
profilem podejmowanej działalności, np. Poprzednie 

miejsca pracy, odbyte staże i praktyki zawodowe, 

wolontariat itp. (czas trwania, miejscowość, firma, 
stanowisko, zakres obowiązków). 

Opis mocnych stron w kontekście zaplanowanej 

działalności gospodarczej – wiedza i umiejętności 
zdobyte dotychczas, które można wykorzystać w 

działalności gospodarczej. 

 

10 

 

3. 

Uzasadnienie, dlaczego osoba ubiega się o wsparcie.  
Szacunkowe koszty związane z rozpoczęciem 

działalności gospodarczej (jakie zakupy z dotacji). 

Opis kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem 
działalności gospodarczej (koszty stałe) np.: 

czynsz, media. 

Wszystkie szacunkowe kwoty miesięczne kosztów 
stałych. 

 

5 

 

SUMA OTRZYMANYCH PUNKTÓW:  30  

 

                    …………………………….….……………………… data i podpis II Członka Komisji Rekrutacyjnej



 
 

 

ZBIORCZA OCENA MERYTORYCZNA 

Lp. Kryteria 

Przyznana liczba punktów 
Maks. 

liczba 

pkt. 
I 

ocena 

II 

ocena 
Średnia 

1. Opis planowanego przedsięwzięcia uwzględniający wskazanie branży, w której zamierzasz 

działać. Opis - jakie produkty i/lub usługi będą oferowane z uwzględnieniem ich: 
cech/parametrów, wynikających z nich zalet oraz korzyści dla klientów. Obszar działania 

przedsiębiorstwa (lokalny, ogólnopolski, międzynarodowy) Kto będzie wspierał w 

działaniach (rodzina, partnerzy biznesowi - kto dokładnie) i w jakim zakresie. Opis 
potencjalnych klientów, podział ich na grupy, dlaczego potrzebują akurat tych produktów/ 

usług. Opis i  źródła przytaczanych danych. Jakie konkretnie firmy są konkurencją i , 

dlaczego. jakimi metodami, produktami/usługami czy działaniami kandydat zamierza z 
nimi konkurować. Opis w jaki sposób UP określił konkurencję - źródła przytaczanych 

danych.działania, żeby promować firmę. Uzasadnienie w odniesieniu do klientów 

wskazanych wcześniej. Opis, jak budowana/ posiadana jest baza klientów. Opis, czy 

zostały nawiązane kontakty z klientami, podwykonawcami, dostawcami? Jakimi? Opis, czy 

potrzebny jest lokal? Jeśli tak, to w jaki sposób będzie pozyskany? Co już zrobiono w tej 
kwestii? Opis co potrzebne jest do wyposażenia lub sprzętu niezbędnego do uruchomienia 

działalności.  

   15 

2. Opis dodatkowych kwalifikacji, np. Certyfikaty, zaświadczenia, uprawnienia, ukończone 

szkolenia itp. Związane z profilem podejmowanej działalności. (czas trwania, data 
ukończenia szkolenia oraz nazwa instytucji). Należy wymienić podane kwalifikacje.  

W przypadku braku dodatkowych certyfikatów, uprawnień lub kursów czy szkoleń opis: 

programu zajęć, które odbywały się w ramach ukończonej szkoły (przedmioty, ilość 
godzin) w odniesieniu do oferowanych produktów, usług czy samej formy prowadzenia 

działalności gospodarczej. Ocenie nie będą podlegać informacje nie związane z profilem 

planowanej działalności gospodarczej. Doświadczenia zawodowe i umiejętności związane 
z profilem podejmowanej działalności, np. Poprzednie miejsca pracy, odbyte staże i 

praktyki zawodowe, wolontariat itp. (czas trwania, miejscowość, firma, stanowisko, zakres 

obowiązków). Opis mocnych stron w kontekście zaplanowanej działalności gospodarczej – 
wiedza i umiejętności zdobyte dotychczas, które można wykorzystać w działalności 

gospodarczej. 
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3. Uzasadnienie, dlaczego osoba ubiega się o wsparcie. Szacunkowe koszty związane z 
rozpoczęciem działalności gospodarczej (jakie zakupy z dotacji). Opis kosztów 

związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej (koszty stałe) np.: 

czynsz, media. Wszystkie szacunkowe kwoty miesięczne kosztów stałych. 

   5 

RAZEM    30 

Liczba punktów za przynależność do grup priorytetowych .............................. 

Łączna liczba przyznanych punktów ……………… 

CZY PRZEDSIĘWZIĘCIE SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE (tj. 60% PUNKTÓW), ABY UZYSKAĆ 

DOFINANSOWANIE? 

□     TAK □     NIE 

Uzasadnienie: 

 

Imię i nazwisko I Członka Komisji Imię i nazwisko II Członka Komisji 

Podpis Podpis 

Miejsce, data Miejsce, data 



 
 

 

 


