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FORMULARZ SPEŁNIENIA KRYTERIÓW KWALIFIKOWALNO
*uzupełniany na podstawie danych formularza rekrutacyjnego przez Komisj

Tytuł i numer projektu  „Proces aktywizacji zawodowej bod
RPMP.08.02.00

Beneficjent "QS ZURICH" spółka z ograniczon

Priorytet  8. Rynek pracy

Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa

DANE KANDYDATA  

Imi ę   
  

Nazwisko   
  

PESEL   
  

DANE KONTAKTOWE  

Telefon   
  

Adres e-mail   
  

I ETAP OCENY 

Wiek 30 lat i wi

Miejsce zamieszkania powiaty: my
proszowicki, 
miechowski, 
wadowicki, 
oświę
nowotarski, brzeski, 
gorlicki, tarnowski, 
chrzanowski, olkuski, 
tatrzań
limanowski, d

Status na rynku osoba bezrobotna lub 
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"QS ZURICH" spółka z ograniczoną odpowiedzialnoś

8. Rynek pracy 

8.2 Aktywizacja zawodowa 

I ETAP OCENY - KRYTERIA DOST ĘPU[1] 

30 lat i więcej □   SPEŁNIA[2] 
  

□   NIE SPEŁNIA[3]

powiaty: myślenicki, 
proszowicki, 
miechowski, 
wadowicki, 
święcimski, 

nowotarski, brzeski, 
gorlicki, tarnowski, 
chrzanowski, olkuski, 
tatrzański, nowosądecki, 
limanowski, dąbrowski 

□   SPEŁNIA □   

osoba bezrobotna lub □   SPEŁNIA □   
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FORMULARZ SPEŁNIENIA KRYTERIÓW KWALIFIKOWALNO ŚCI  
 Rekrutacyjną (min. 2 członków) 

cem do zatrudnienia !”  

 odpowiedzialnością 

NIE SPEŁNIA[3] 

   NIE SPEŁNIA 

   NIE SPEŁNIA 
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pracy bierna zawodowo

Przynależność do 
odpowiedniej 

osoby powy
życia lub osoby 
niepełnosprawne

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej (min. 2 członków) po
procedury oceny etapu I: 
  
  
  

  
UCZESTNIK  

zakwalifikowany 
niezakwalifikowany 
do II etapu oceny kwalifikowalno
  

II ETAP OCENY 

KATEGORIA

Przynależność do 
odpowiedniej grupy 

osoby powy
życia lub osoby 
niepełnosprawne 
(punkty dodatkowe 
przyznane w ramach 
kategorii, która została 
wykluczona w ramach 
kryterium dost

osoby długotrwale 
bezrobotne

osoby o niskich 
kwalifikacjach

kobiety

Stopień motywacji oceniany na podstawie 
rozmowy indywidualnej 
pozwalaj
chęć rozwoju 
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rna zawodowo 

osoby powyżej 50 roku 
życia lub osoby 
niepełnosprawne 

□   SPEŁNIA □   

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej (min. 2 członków) poświadczające przeprowadzenie 

do II etapu oceny kwalifikowalności uczestnika do udziału w projekcie. 

II ETAP OCENY - KRYTERIA PREMIUJ ĄCE 

KATEGORIA  PUNKTACJA

MINIMALNA  MAKSYMALNA

osoby powyżej 50 roku 
życia lub osoby 
niepełnosprawne 
(punkty dodatkowe 
przyznane w ramach 
kategorii, która została 
wykluczona w ramach 
kryterium dostępu) 

□   0 

osoby długotrwale 
bezrobotne 

□   0 

osoby o niskich 
kwalifikacjach 

□   0 

kobiety □   0 

oceniany na podstawie 
rozmowy indywidualnej 
pozwalającej ocenić 
ęć rozwoju 

0 

Przyznana ilość punktów po przeprowadzonej 
rozmowie indywidualnej:
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   NIE SPEŁNIA 

ące przeprowadzenie 

PUNKTACJA  

MAKSYMALNA  

□   2 

□   2 

□   2 

□   2 

15 

 punktów po przeprowadzonej 
rozmowie indywidualnej: 



Projekt współfinansowany ze ś
„Proces aktywizacji zawodowej bod

 

zawodowego w 
kierunku oferowanych 
działań

    

Łączna wartość punktów uzyskanych w 
ramach kryteriów dostępu 

Łączna wartość punktów uzyskanych w 
ramach kryteriów premiuj ących
23 punkty) 

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej (min. 2 członków) po
procedury oceny etapu II: 
  
  
  

    

  
 

[1] Udział w projekcie możliwy jedynie przy spełnieniu wszystkich kryteriów dost
niespełnienia przez kandydata wszystkich wymaganych kryteriów dost
nie zostaje poddany drugiemu etapowi oceny.
[2] Równowartość - 1 punktu 
[3] Równowartość - 0 punktu 
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zawodowego w 
kierunku oferowanych 
działań 

 

  

 punktów uzyskanych w *Minimum kwalifikuj ące do uczestnictwa w projekcie 
punkty 

 
 

 punktów uzyskanych w 
ących (maks. 

 
 
 

CZNA LICZBA PUNKTÓW  
 
 

Uczestnik 
□   zakwalifikowany 

□   niezakwalifikowany
do udziału w projekcie.

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej (min. 2 członków) poświadczające przeprowadzenie 

   

żliwy jedynie przy spełnieniu wszystkich kryteriów dostę
niespełnienia przez kandydata wszystkich wymaganych kryteriów dostępu formularza rekrutacyjny 
nie zostaje poddany drugiemu etapowi oceny. 
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ce do uczestnictwa w projekcie – 4 

 
niezakwalifikowany 

do udziału w projekcie. 

ące przeprowadzenie 

 
liwy jedynie przy spełnieniu wszystkich kryteriów dostępu. W przypadku 

ępu formularza rekrutacyjny 


