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Załącznik nr 9: Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP 

 

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO PUP 

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:…………………………………………………………………………………. 

DATA WPŁYWU WNIOSKU:………………………………………………………………………………………………….. 

NUMER KANCELARYJNY WNIOSKU:......................................................................................... 

TYTUŁ PROJEKTU:……………………………………………………………………………………………………………….. 

SUMA KONTROLNA WNIOSKU:................................................................................................. 

NAZWA WNIOSKODAWCY:…………………………………………………………………………………………………... 

OCENIAJĄCY:…………………………………………………………………………………………………………………… 

A. OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE TAK NIE
1
  

Uzasadnienie  
oceny spełniania kryterium 

1. Czy projekt został dostosowany do wymogów formalnych, które będą obowiązywały w ramach PO WER 2014-2020?    

2. Czy projekt został dostosowany do wymogów przyszłego Systemu Realizacji PO WER 2014-2020?    

      
B. KRYTERIA DOSTĘPU TAK NIE

2
  

Uzasadnienie  
oceny spełniania kryterium 

1.  
Czy uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

(należące do I lub II profilu pomocy) które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu  (tzw. młodzież NEET), zgodnie  

   

                                                           
1
 W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” wniosek o dofinansowanie kierowany jest  do poprawy lub uzupełnienia.  

2
 W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” wniosek o dofinansowanie kierowany jest  do poprawy lub uzupełnienia.  
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z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020? 

2. Czy projekt zakłada, że proces rekrutacji uczestników projektu zakończy się do 31.12.2015 r.?    

3. 

Czy projekt zakłada
3
: 

a) ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej 

wymienionych grup docelowych -  na poziomie co najmniej 43%; 

b) dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17%; 

c) dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%; 

d) dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 36%? 

   

4. 

Czy projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych - w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób 

niepełnosprawnych w wieku 18-29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I 

lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych 

osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat (wg stanu na 30.11.2014 r.)?
4 

   

5. 

Czy projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych - w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja 

osób długotrwale bezrobotnych w wieku 18-29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu 

(należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby 

zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat (wg stanu na 30.11.2014 r.)?
 5

 

   

 

C. DECYZJA W SPRAWIE POPRAWNOŚCI WNIOSKU TAK NIE Uwagi 

 
Czy wniosek spełnia wszystkie ogólne kryteria formalne i wszystkie kryteria dostępu i może zostać przekazany do 

oceny merytorycznej? 
   

Sporządzone przez:  Zatwierdzone przez (wypełnić w przypadku pracownika IP): 

Imię i nazwisko: Imię i nazwisko: 

Komórka organizacyjna: Komórka organizacyjna: 

Data: Data: 

Podpis: Podpis:

                                                           
3
 Instytucja Pośrednicząca może zdecydować o obniżeniu minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup docelowych o 5 pp. w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia 

rejestrowanego przekracza średnią wojewódzką przy jednoczesnym podniesieniu minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup docelowych o 5 pp. w przypadku powiatów,  

w których stopa bezrobocia rejestrowanego jest niższa niż średnia wojewódzka. Decyzja w tym zakresie podawana jest przez Instytucję Pośredniczącą w informacji o naborze projektów. 
4
 Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania projektu. 

5
 Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania projektu. 


