
 Załącznik nr 4 
 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: 

 „  Lepsze jutro  ” WND-RPSL.07.01.03-24-0040/21-004 

 KARTA REKRUTACYJNA 

 Numer projektu  WND-RPSL.07.01.03-24-0040/21-004 

 Tytuł projektu  Lepsze jutro 

 Oś priorytetowa  VII. Regionalny rynek pracy 

 Działanie  7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

 Poddziałanie  7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających 
 bez zatrudnienia - konkurs 

 Biuro projektu  „L.&P.” Sp. z o. o .Wodzisław Śl. ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza 27 

 IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA/KANDYDATKI: 

 Uzyskana 

 punktacja 

 Kryteria formalne(10 pkt): 
 a)  Osoba zamieszkała na terenie: subregionu zachodniego 

 województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu 
 Cywilnego (oświadczenie) 

 b)  Wiek –  powyżej 30 r.ż. (od dnia 30 urodzin) 
 c)  Status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej 

 (zaświadczenie z ZUS) 

 ⬜  Spełnia 

 ⬜  Nie spełnia 

 Kryteria jakościowe (punktowane): 

 a)  Kobieta (10 pkt) 

 ⬜  Spełnia 

 ⬜  Nie spełnia 

 b)  Osoba o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3) (10 pkt)  ⬜  Spełnia 

 ⬜  Nie spełnia 

 c)  Osoba długotrwale bezrobotna  ( 5 pkt)  ⬜  Spełnia 

 ⬜  Nie spełnia 

 d)  Osoba opiekująca się członkiem rodziny ( 5 pkt)  ⬜  Spełnia 

 ⬜  Nie spełnia 

 e)  Osoba z niepełnosprawnościami ( 3pkt)  ⬜  Spełnia 

 ⬜  Nie spełnia 

 f)  Osoby w wieku 50 lat i więcej (1pkt)  ⬜  Spełnia 

 ⬜  Nie spełnia 

 Informacje dodatkowe 

 a)  Data złożenia formularza zgłoszeniowego. 
 …………………… 

 b)  Osoba, która uczestniczyła w projekcie z zakresu włączenia 
 społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 
 w RPO WSL 2014-2020 

 TAK    /     NIE* 

 Projekt „Lepsze jutro”  współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 



 PUNKTY  RAZEM: 

 ………………… 

 … 

 Na podstawie przedstawionych dokumentów: 
 1.  Formularz zgłoszeniowy, 
 2.  inne ........................................................................................................................................ 

 zaświadcza się, że Pan/i 
 ………………………………………………………………………….…………..………………… 
 …… 
 spełnia/nie spełnia* kryteria/ów kwalifikowalności w projekcie. 
 *niepotrzebne skreślić 

 DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ: 

 ⬜  LISTA UCZESTNIKÓW  ⬜  LISTA REZERWOWA  ⬜  NEGATYWNA 

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

 miejscowość, data  podpis członka komisji  podpis członka komisji 

 Projekt „Lepsze jutro”  współfinansowany jest przez  Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 


