
 

 

Załącznik nr 7 do Regulaminu projektu „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA”  
KARTA OCENY FORMALNEJ dokumentów zgłoszeniowych do projektu „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA  
Regionalny program transferu wiedzy w strategicznych branżach Podkarpacia” 
Nr formularza: ........................... Imię i nazwisko pracownika: .................................. Nazwa przedsiębiorstwa: 
…………………………………… 

Kryteria dostępu – w przypadku niespełniania któregokolwiek z kryteriów  Kandydat zostaje odrzucony 

Czy spełnia 
wymagania?1 

Nie 
dotyczy 

TAK NIE 

1. 

Pracownik spełnia wymagania określone w Regulaminie projektu, tzn. jest: 
   

a) osobą pełnoletnią    

b) osobą fizyczną, zamieszkałą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracującą na terenie województwa 
podkarpackiego    

c) pracownikiem przedsiębiorstwa w rozumieniu obowiązującego Rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. ws. udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 

   

2. 

Delegujący na staż spełnia wymagania określone w Regulaminie projektu, tzn.:    

a) posiada jednostkę organizacyjną (siedzibę/filię/delegaturę/oddział) na terenie Podkarpacia    

b) prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego w jednej ze strategicznych branż 
(tj. elektromaszynowej, w tym lotniczej, chemicznej, spożywczej, turystycznej, informatycznej) 

   

c) posiada status mikro-, małego- lub średniego przedsiębiorstwa    

d) jest podmiotem uprawnionym do otrzymania pomocy de minimis    

3.  Kandydat wskazał w Formularzu zgłoszeniowym Przyjmującego na staż zarejestrowanego w bazie i 
zakwalifikowanego jako Przyjmujący na staż 

   

4. 

Dokumenty zgłoszeniowe są kompletne, tj. złożone zostały wszystkie wymagane załączniki    

a) zaświadczenie o zatrudnieniu pracownika, potwierdzające zatrudnienie u Delegującego na staż przez cały 
okres realizacji Stażu 

   

b) oświadczenie przedsiębiorstwa o oddelegowaniu pracownika    

c) deklarację uczestnictwa w projekcie pracownika    

d) oświadczenia pracownika    

e) deklarację uczestnictwa w projekcie Delegującego na staż    

f) oświadczenia Delegującego na staż      
g) Wniosek o staż wraz z Indywidualną Koncepcją Stażu – podpisany zarówno przez pracownika, 

przedsiębiorstwo, jak i Przyjmującego na staż 
   

h) aktualny wypis z KRS lub wydruk z CEIDG    

Pozostałe kryteria formalne – w przypadku niespełnienia któregoś z nich wzywa się Kandydata do uzupełnienia 
Czy spełnia 
wymagania? 

Nie 
dotyczy 

TAK NIE 

1. Dokumenty zgłoszeniowe zostały złożone na odpowiednich wzorach udostępnionych przez Projektodawcę    

2. Dokumenty zgłoszeniowe zostały złożone w wyznaczonym terminie i na prawidłowy adres poczty elektronicznej    

3.  
Dokumenty zgłoszeniowe zostały właściwie opieczętowane, parafowane i podpisane przez osobę upoważnioną do 
reprezentacji 

   

DECYZJA WS. POPRAWNOŚCI FORMALNEJ UWAGI/UZASADNIENIE  
Formularz spełnia/nie spełnia kryteria dostępu i spełnia/nie spełnia kryteria 
formalne i zostaje przekazany do oceny merytorycznej/przekazany do 
uzupełnienia/odrzucony   

 

Data i podpis oceniającego  

Data uzupełnienia:  Zakres uzupełnienia zgodny/niezgodny 
z uwagami  

Ostateczna ocena formalna 
dokumentów  

Data i podpis oceniającego:  

                                                           

1 Zaznaczenie odpowiedzi NIE w którymkolwiek punkcie skutkuje odrzuceniem Kandydata z przyczyn formalnych. 



 

 

pozytywna/negatywna 

 


