Załącznik nr 5. Karta oceny formalnej formularza kwalifikacyjnego

ETAP I
KARTA OCENY FORMALNEJ
FORMULARZA KWALIFIKACYJNEGO
W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V”
Numer ewidencyjny
Nazwisko i imię Kandydata do Projektu

OCENA FORMALNA
CZŁONEK KOMISJI
L.P

KRYTERIA FORMALNE

SPEŁNIA
(TAK)

NIE
SPEŁNIA
(NIE)

1.

Miejsce i termin złożenia dokumentów są prawidłowe.

2.

Kandydat należy do jednej z poniżej wymienionej grupy (według pkt. II oświadczenie o spełnieniu kryterium
uczestnictwa w projekcie pole nr 1 – status na rynku pracy formularza kwalifikacyjnego- załącznik nr 2):

NIE
DOTYCZY

a) osoba bezrobotna, w tym:
- zarejestrowana/y w urzędzie pracy, jako bezrobotna/y (bezrobotny
zarejestrowany w ewidencji Urzędu Pracy lub
- niepracujący i niezarejestrowana/y w Urzędzie Pracy, ale poszukujący pracy i
gotowa/y do jej podjęcia (bezrobotny niezarejestrowany w ewidencji urzędów
pracy)
b) osoba bierna zawodowo
tzn. nie pracuję, nie jestem zarejestrowana/y w Urzędzie Pracy a także nie
jestem gotowy do podjęcia pracy i aktywnie nie poszukuje zatrudnienia.
c) osoba pracująca
3.

4.

Kandydat zamieszkuje na terenie jednego z powiatów elbląskiego,
braniewskiego, miasta Elbląg (według pkt. I oświadczenie kandydata dotyczące
projektu pole nr 1 –adres zamieszkania formularza kwalifikacyjnego- załącznik
nr 2)
Kandydat deklaruje przynależność do wymienionej grupy (według pkt. II oświadczenie o spełnieniu kryterium
uczestnictwa w projekcie pole nr 1 – warunki kwalifikacyjne do projektu formularza kwalifikacyjnego- załącznik nr 2) –
weryfikacja na podstawie dołączonych dokumentów:
a) osoba powyżej 50 roku życia – formularz kwalifikacyjny
b) osoba niepełnosprawna – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
c) osoba długotrwale bezrobotna
– zaświadczenie z PUP w przypadku osoby długotrwale bezrobotnej
zarejestrowanej w Urzędzie Pracy
- oświadczenie (załącznik nr 3) w przypadku osoby długotrwale bezrobotnej (w
rozumieniu BAEL) niezarejestrowanej w Urzędzie Pracy
d) osoba niskowykwalifikowana – dokument potwierdzający niskie kwalifikacje
oraz według pkt. I oświadczenie kandydata dotyczące projektu pole nr 2 –
wykształcenie kandydata i pkt. II oświadczenie o spełnieniu kryterium
uczestnictwa w projekcie pole nr 2– warunki kwalifikacyjne formularza
kwalifikacyjnego- załącznik nr 2
e) kobieta – formularz kwalifikacyjny
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5.

Mężczyzna w wieku 30-49 lat z wykształceniem policealnym i wyższym, który nie
zalicza się do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku

6.

Osoba pracująca w tym:
zatrudniona na umowie krótkoterminowej
zatrudniona na umowie cywilno-prawnej
osoba uboga pracująca
Osoba odchodząca z rolnictwa lub członek jej rodziny

7.

Imigrant

8.
Reemigrant
Dostarczono poprawnie wypełnione załączniki (wypełniono wszystkie pola, podpisano we właściwych wskazanych miejscach):
9.
formularz kwalifikacyjny,
(wymagany od wszystkich)
10.
oświadczenia Kandydata do Projektu,
(wymagane od wszystkich)
11.
załącznik nr 1 – Oświadczenie potwierdzające status osoby długotrwale
bezrobotnej (w rozumieniu BAEL) niezarejestrowanej w Urzędzie Pracy w
rozumieniu definicji zawartej w § 4 ust. 2 „długotrwale bezrobotny” (załącznik
wymagany od osób długotrwale bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP)
12.
załącznik nr 2 - Oświadczenie o przynależności do grupy osób biernych
zawodowo
13.
załącznik nr 3 - Oświadczenie o statusie osoby długotrwale bezrobotnej
(zarejestrowanej w Urzędzie Pracy krócej niż 12 miesięcy
14.
załącznik nr 4 - Oświadczenie o statusie osoby ubogiej pracującej

16.

załącznik nr 5 - Oświadczenie o statusie osoby odchodzącej z rolnictwa lub
członek jej rodziny
załącznik nr 6 - Oświadczenie o statusie osoby imigranta

17.

załącznik nr 7 - Oświadczenie o statusie osoby reemigranta

15.

załącznik nr 8 – Oświadczenie/Zaświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy
de minimis – dotyczy osób które wcześniej prowadziły działalność gospodarczą
i uzyskały dotację lub inne środki publiczne na ten cel
Dostarczono inne niezbędne dokumenty :
19.
Kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumentów
potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje (certyfikaty, dyplomy, uprawnienia
i inne) - obowiązkowo
20.
Kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumentów
potwierdzających doświadczenie zawodowe z kierunkiem planowanej
działalności gospodarczej (świadectwa pracy, zaświadczenia od pracodawcy,
referencje, polecenia i inne)
21.
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z
Urzędu Skarbowego - obowiązkowo
22.
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek lub zaświadczenie o
niefigurowaniu w rejestrze płatników z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obowiązkowo
23.
Aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status osoby
długotrwale bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy w rozumieniu
definicji zawartej w § 4 ust. 2 „długotrwale bezrobotny”
18.
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24.

25.
26.

27.
28.

29.

30.
31.

32.

Aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba
bezrobotna i czasie pozostawania w rejestrze bezrobotnych – dotyczy osób
zarejestrowanych w Urzędzie Pracy poniżej 12 miesięcy
Kserokopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem orzeczenia o przyznanym
stopniu niepełnosprawności
Aktualne zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające rodzaj zawartej umowy,
okres zatrudnienia oraz wysokość uzyskanego wynagrodzenia dot. osób
pracujących
Zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające
podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników
Dokumenty potwierdzające fakt przebywania za granicą Polski przez
nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy (np. dokumenty potwierdzające
wymeldowanie/zameldowanie, umowy najmu mieszkań, rachunki opłat za
media, umowy o pracę, zgłoszenia do systemów zabezpieczenia społecznego
itp.). dot. reemigrantów
Dokument potwierdzający fakt przebywania na terenie Polski nie dłużej niż 6
miesięcy (np. dokumenty potwierdzające wymeldowanie/zameldowanie, umowy
najmu mieszkań, rachunki opłat za media, zgłoszenia do systemów
zabezpieczenia społecznego itp.). dot. reemigrantów
Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej w Polsce
dot. imigrantów (Obywatel UE/EOG/Szwajcarii)
Ważny dokument potwierdzający legalność pobytu na terytorium RP dot.
imigrantów (Obywatele państw trzecich) tj. karta pobytu/wiza krajowa/
tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca/ Odcisk stempla w
paszporcie potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt
Dokumenty potwierdzające zamiar przybycia do Polski oraz wykonywania pracy
w Polsce (np. wiza w celu wykonywania pracy/założenia działalności
gospodarczej, umowa o pracę, oświadczenie pracodawcy o zamiarze
powierzenia wykonywania pracy itp.) dot. imigrantów
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Członek komisji ...............................................................................
Rekomenduję do oceny
merytorycznej

Wniosek wymaga uzupełnień formalnych

Wniosek PODLEGA ODRZUCENIU Z
POWODU

..........................................
...........................................
............................................
……………………………………
(data i podpis)

…………………………………………..
(data i podpis)

……………………………………..
(data i podpis)

Członek komisji ...............................................................................
Rekomenduję do oceny
merytorycznej

Wniosek wymaga uzupełnień formalnych

Wniosek PODLEGA ODRZUCENIU Z
POWODU

..........................................
...........................................
............................................
……………………………………
(data i podpis)

…………………………………………..
(data i podpis)
Członek komisji - uzupełnienia

Wniosek uzupełniono w wymaganym terminie – rekomenduje
do oceny merytorycznej
…………………………………………..
(data i podpis)

……………………………………..
(data i podpis)

Wniosek PODLEGA ODRZUCENIU Z POWODU

..........................................
...........................................
............................................
……………………………………..
(data i podpis)
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