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Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu 

KARTA OCENY ANKIETY REKRUTACYJNEJ  
KANDYDATA DO PROJEKTU 

do Projektu „AKTYWIZACJA SZANSĄ NA SUKCES”   

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

Poddziałanie 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia 

Realizowanego przez Akademię Przedsiębiorczości sp. z o.o.  

NAZWISKO I IMIĘ KANDYDATA ………………………………………………………... 

NUMER PESEL ………………………………………………………………………………. 
 

I CZĘŚĆ – OCENA FORMALNA 

II CZĘŚĆ – PUNKTACJA 

LP. KATEGORIA 
LICZBA 

PUNKTÓW 

1.  

Powiat, na którym zamieszkuje Kandydat (wg skali bezrobocia*)  
*5 pkt – skarżyskiego; 4 pkt – opatowskiego; 3 pkt – ostrowieckiego, kieleckiego, koneckiego, starachowickiego,  

2 pkt - włoszczowski, jędrzejowski, kazimierskiego, staszowskiego, sandomierskiego, pińczowskiego, miasto Kielce; 

miasto Kielce; 1 pkt - buskiego                                                      

 

2.  

Kategoria osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy*  
*5 pkt ⎯ osoby długotrwale bezrobotne; 

4 pkt ⎯ osoby z niepełnosprawnościami; 

4 pkt ⎯ osoby sprawujące opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz powracające na 

rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki; 

3 pkt ⎯ osoby z niskimi kwalifikacjami; 

2 pkt - osoby po 50 roku życia; 

1 pkt – kobiety. 

 

3.  Osoba, która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19 - 0 lub 5 pkt.  

RAZEM  
 

Komisja Kwalifikacyjna po sprawdzeniu kompletności dokumentów oraz wymagań kwalifikacyjnych 

postanawia:  

□ ZAKWALIFIKOWAĆ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

□ WPISAĆ NA LISTĘ REZERWOWĄ 

□ NIE ZAKWALIFIKOWAĆ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

Podpis członków komisji kwalifikacyjnej 
 

1. ……………………………………………………………………………. 2. ………………………………………………………………………………….……. 

 

………………………………….…….  

ZATWIERDZAM (DATA I PODPIS 

LP. KRYTERIUM TAK NIE UWAGI 

1.  
Ankieta Rekrutacyjna jest wypełniona w języku polskim, w czytelny sposób oraz jest podpisana 

przez Kandydata.    

2.  Ankieta Rekrutacyjna jest kompletna i zawiera wszystkie niezbędne załączniki.    

3.  Kandydat zamieszkuje na terenie województwa świętokrzyskiego.    

4.  Kandydat w dniu złożenia Ankiety Rekrutacyjnej ma ukończony 30 rok życia.    

5.  
Kandydat w dniu złożenia ankiety rekrutacyjnej jest osobą pozostającą bez zatrudnienia  

tj. posiada status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy lub biernej zawodowo. 
   

6.  
Kandydat spełnia co najmniej jedno z pięciu kryteriów osób znajdujących się  

w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 
   

CZY ZŁOŻONA PRZEZ KANDYDATA ANKIETA REKRUTACYJNA SPEŁNIA WSZYSTKIE 

KRYTERIA FORMALNE UDZIAŁU W PROJEKCIE? 
   


