
 

Własna firma w Sercu Kaszub 

Załącznik nr 6  
do Regulaminu rekrutacji do projektu pn.: 

 „Własna firma w Sercu Kaszub” 
 

 
KARTA OCENY FORMALNEJ 

 
 
 

1. Dane identyfikacyjne Kandydata 
Numer formularza Data wpływu Imię i nazwisko Uczestnika projektu 

   
 

 
 
2. Kryteria oceny 
 

OCENA FORMALNA 

Lp. KRYTERIA ZGODNOŚĆ (TAK/NIE/DO 
KOREKTY) 

1.  

Czy dokumenty rekrutacyjne zostały złożone według 
ustalonych wzorów, wynikających z podjętego przez Zarząd 
Powiatu Kościerskiego Regulaminu Rekrutacji do projektu 
pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” oraz w wyznaczonym 
terminie rekrutacji? 

Tak □      Nie □     

2.  Czy do formularza rekrutacyjnego dołączono wszystkie 
wymagane załączniki? Tak □      Nie □    Do korekty □ 

3.  Czy formularz rekrutacyjny został sporządzony w języku 
polskim? Tak □      Nie □ 

4.  
Czy złożone dokumenty rekrutacyjne są zgodne z 
obowiązującymi wzorami określonymi w Regulaminie 
rekrutacji do projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub”? 

Tak □      Nie □ 

5.  Czy dokumenty rekrutacyjne zostały podpisane odręcznie 
przez Kandydata do Projektu? Tak □      Nie □    Do korekty □ 

6.  Czy wszystkie wymagane pola formularza i załączników 
zostały wypełnione? Tak □      Nie □    Do korekty □ 

7.  
Czy Kandydat do Projektu spełnia wszystkie kryteria udziału 
w Projekcie wskazane w Regulaminie rekrutacji do projektu 
pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” 

Tak □      Nie □ 

8.  Czy kandydat wpisuje się w charakterystykę grupy 
docelowej (§ 3 RR) 

1.1  Tak □       
1.2  Tak □       
1.3  Tak □       
1.4  Tak □      
W żadną z powyższych  Nie □ 

9.  Czy dokumenty rekrutacyjne zostają skierowane do korekty 
na podstawie § 5.1 ust. 5 Regulaminu rekrutacji do projektu 
pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub”? 

       Tak □     Nie □ 



Własna firma w Sercu Kaszub 

 
10. Zakres korekty/uzupełnienia/uwagi: 

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

………………………………………………………….…. 

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

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

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

 

11.  Czy dokumenty rekrutacyjne zostały ocenione pozytywnie a 
Kandydat do Projektu został zakwalifikowany do etapu drugiego 
rekrutacji? Tak □         Nie □ 

 
 

………………….…………………………………………………………….. 
                                                                                 data i czytelny podpis członka Komisji Rekrutacyjnej 

OCENA FORMALNA PO KOREKCIE 

1.  
Czy Kandydat dokonał korekty/uzupełnienia dokumentów 
rekrutacyjnych w wyznaczonym terminie? 

Tak □         Nie □ 

      2. 
Czy dokumenty rekrutacyjne zostały ocenione pozytywnie 
po korekcie, a Kandydat do Projektu został 
zakwalifikowany do etapu drugiego rekrutacji? Tak □         Nie □ 

Uzasadnienie dla negatywnej oceny formalnej (o ile dotyczy): 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

            ………………….…………………………………………………………….. 
    data i czytelny podpis członka Komisji Rekrutacyjnej 

 
 
 


