Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Projekt „Młode kadry podkarpacia - II edycja” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr
POWR.01.02.01-18-0036/19-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych
na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

KARTA OCENY FORMALNEJ DOKUMENTACJI REKRUTACYJNEJ
ŚCIEŻKA A
INFORMACJE WYPEŁNIA PRACOWNIK PROJEKTU
Indywidualny Numer Zgłoszeniowy (INZ)
Data i miejsce przyjęcia formularza
Imię i Nazwisko Kandydata/ki

1. OCENA FORMALNA (WERYFIKACJA KRYTERIÓW FORMALNYCH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ
UZUPEŁNIENIU/POPRAWIE).
Lp. SPEŁNIENIE KRYTERIÓW FORMALNYCH

TAK NIE

WERYFIKACJA KRYTERIÓW FORMALNYCH
1.
2.

Miejsce i termin złożenia dokumentów są prawidłowe
Dokumenty
rekrutacyjne
zostały
przygotowane
udostępnionych przez Beneficjenta

3.

Dokumenty rekrutacyjne zostały prawidłowo podpisane datą przez
Kandydata/tkę
Wszystkie pola Formularza rekrutacyjnego zostały wypełnione
Kandydat/-ka złożył/a wszystkie wymagane oświadczenia

4.
5.

na

wzorach

6.

Formularz rekrutacyjny jest kompletny tj. złożone zostały wszystkie
wymagane załączniki, tj.:

7.

Oświadczenie kandydata/tki - Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji
i udziału w projekcie
Oświadczenie kandydatki/ta związane z udziałem w projekcie - załącznik
nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie
Oświadczenie kandydata/-tki o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych
związanych z udziałem w projekcie - Załącznik nr 4 do Regulaminu
rekrutacji i udziału w projekcie

8.
9.

10. Oświadczenie o niepełnosprawności – orzeczenie do wglądu ( jeśli dotyczy)
Załącznik nr 10 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
11. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o niezarejestrowaniu
w ewidencji osób bezrobotnych
12. Zaświadczenie z ZUS o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu
i zdrowotnemu z tyt. zatrudnienia
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NIE
DOTYCZY
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WERYFIKACJA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW KWALIFIKACJI
Lp. SPEŁNIENIE KRYTERIÓW KWALIFIKACJI:

TAK NIE

1.

Kandydat/Kandydatka jest w wiek 15-29 lat

2.

Kandydat/Kandydatka zamieszkuje zgodnie z Kodeksem Cywilnym –
województwo podkarpackie

3.

Kandydat/Kandydatka jest osobą niekształcącą się i nieszkolącą się

4.
5.

Kandydat/Kandydatka jest osobą bierną zawodowo,
niezarejestrowaną w urzędzie pracy
Kandydat/Kandydatka nie jest osobą gotowa podjąć pracę

6.

Kandydat/Kandydatka nie poszukuje aktywnie zatrudnienia

7.

Kandydat/Kandydatka nie prowadzi działalności na własny rachunek

8.

Kandydat/Kandydatka nie posiadam gospodarstwa rolnego o powierzchni
powyżej 1ha przeliczeniowego użytków rolnych

9.

11.

Kandydat/Kandydatka nie jest zarejestrowany/-a w KRUS jako rolnik lub
domownik rolnika
Kandydat/Kandydatka nie przebywa na urlopie macierzyńskim lub
rodzicielskim
Kandydat/Kandydatka nie jest objęty/-a zatrudnieniem subsydiowanym

12.

Kandydat/Kandydatka przynależy do grupy preferencyjnej

10.

bez

NIE
DOTYCZY

pracy

BRAKI FORMALNE, (JEŻELI DOTYCZY):
………………………………………………………………………………...……………………………
………………………………………………………………………...……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
1. Członek Komisji Rekrutacyjnej
Rekomenduję do oceny merytorycznej

2. Członek Komisji Rekrutacyjnej
Rekomenduję do oceny merytorycznej

………………………………………………
(Data i czytelny podpis)
Nie rekomenduję do oceny merytorycznej

…………………………………………………
(Data i czytelny podpis)
Nie rekomenduję do oceny merytorycznej

………………………………………………
(Data i czytelny podpis)

…………………………………………………..
(Data i czytelny podpis)
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OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI
Oświadczam, że:
1. Nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii
prostej lub bocznej do II stopnia) z ocenianym uczestnikiem projektu oraz nie jestem związany/a
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z ocenianym uczestnikiem projektu.
2. Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Młode kadry
podkarpacia – II edycja”.
3. Zobowiązuję się, wypełniać swoje obowiązki w sposób bezstronny, sumienny, uczciwy
i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą.
4. Zachowam w tajemnicy wszystkie informacje i dokumenty udostępnione mi lub wytworzone
przeze mnie lub przygotowane przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że
informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie powinny być ujawnione.
Zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych informacji związanych
z niniejsza oceną.

……………………………………………………
(Data i czytelny podpis Oceniających)
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