KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DO ŚCIEŻKI PS
w ramach Projektu RPKP.09.04.01-04-0001/18 „OWES TŁOK 2”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 9
Solidarne społeczeństwo
Działanie 9.4
Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 9.4.1
Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej

Deklaracja poufności:
Zobowiązuję się do nieujawniania informacji dotyczących weryfikowanego przeze mnie wniosku oraz że dołożę należytej
staranności dla zapewnienia, aby informacje te nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym.
Data, miejscowość i podpis: ………………………………………………….

I. Identyfikacja formularza rekrutacyjnego
Pełna nazwa Beneficjenta
Data wpływu formularza

Nr zgłoszenia

II. Ocena poprawności formalnej formularza rekrutacyjnego
1. Złożony został obowiązujący formularz rekrutacyjny.
2. Formularz rekrutacyjny został złożony w trakcie trwania naboru.
3. Formularz rekrutacyjny zawiera oświadczenie, iż podane w nim dane są prawdziwe.
4. Formularz rekrutacyjny został czytelnie podpisany przez kandydatkę/kandydata.
5. W Formularzu zostały wypełnione wszystkie niezaciemnione pola
6. Kandydat/ka dołączył/a wszelkie niezbędne załączniki do Formularza Rekrutacyjnego
III. Ocena kwalifikowalności
Czy osoby, dla których będą tworzone miejsca pracy w ramach PS:
1. Mają zdolność do czynności prawnych
2. Są osobami zamieszkującymi w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracującymi lub uczącymi się na terenie
subregionu 3
3. Nie posiadają wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpisu do rejestru
przedsiębiorców w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do w/w projektu (tj. dzień
podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie)
4. Nie korzystają z innych środków publicznych na pokrycie tych samych wydatków związanych z założeniem,
przystąpieniem lub zatrudnieniem w przedsiębiorstwie społecznym, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu
Pracy, PFRON oraz środków z funduszy europejskich.
5. Nie pozostają w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) ze Stowarzyszeniem Kujawsko-Pomorski
Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK” lub wykonawcą w ramach projektu, który znajduje się na
liście opublikowanej na stronie www.tlok.pl i www.owies.eu oraz w stosunku pracy z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6. Nie łączą ich z pracownikiem, członkiem zarządu i/lub członkiem komisji rewizyjnej Stowarzyszenia KujawskoPomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK” związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i
powinowactwa i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli.

7. Zapoznały się z przedmiotowym Regulaminem Rekrutacji i przyjętymi kryteriami kwalifikacji do projektu.
8. Osoby, dla których będą tworzone miejsca pracy w ramach PS należą do następujących/-cej grup/-y:
Osoba długotrwale bezrobotna1
Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym2
Rodzaj przesłanki ……………………………………………………………………
W tym

Osoba spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 Ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej3
Rodzaj przesłanki ……………………………………………………………………
Osoba wskazana w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym4

1

Osoby długotrwale bezrobotne – definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku:
 młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy),
 dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).
Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
2
Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek
określonych w art. 7 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w
pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej;
d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z Ustawą
z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o
których mowa w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.);
f) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na
lata 2014-2020;
g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z
nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
h) osoby niesamodzielne;
i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
j) osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
k) osoby korzystające z PO PŻ.
3
Art. 7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach
niepełnych lub wielodzietnych;
10) (uchylony)
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub
zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z
dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej
Osoby wskazane w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym:
1) bezdomni realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
2) uzależnieni od alkoholu,
3) uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających,
4) chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
5) długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
4

Rodzaj przesłanki ……………………………………………………………………
Osoba uboga pracująca5
Osoba niepełnosprawna
Osoba opuszczająca młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub młodzieżowy ośrodek socjoterapii
Osoba opuszczająca zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich
Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, która skorzystała z projektów w ramach poddziałania
9.1.1, 9.2.1, 9.2.2, a której ścieżka reintegracji wymaga dalszego wsparcia w ramach projektu OWES
(w tym szczególnie osoby wychodzące z WTZ, CIS, placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów
poprawczych i innych tego typu placówek)
9. W przypadku osób prawnych składających formularz:
a)

osoba prawna posiada siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie subregionu 3

b)

w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych nie otrzymał/a
pomocy de minimis, wliczając w to planowaną kwotę dofinansowania

c)

W ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go
lat budżetowych otrzymała pomoc de minimis w wysokości:

PLN

10. Planowane przedsiębiorstwo społeczne będzie posiadało siedzibę na terenie subregionu 3. województwa
kujawsko-pomorskiego.
Data wypełnienia karty oceny formalnej:
Podpis osoby dokonującej oceny formalnej:

6) zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
7) uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
8) osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym
staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz
uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.
5

Osoba uboga pracująca – osoba wykonująca pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie i która jest uprawniona do
korzystania z pomocy społecznej na podstawie przesłanki ubóstwo, tj. której dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych
ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej

