Załącznik nr 2 do Regulaminu udziału w Projekcie

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
złożonego w ramach Projektu „ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!”
nr RPPM.05.07.00-22-0036/16

1. Dane identyfikacyjne dokumentów rekrutacyjnych
Nr formularza
Imię i Nazwisko Kandydata/ki
Osoba weryfikująca
Osoba sprawdzająca

2. Deklaracja bezstronności i poufności
Oświadczam, że:
- Nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem
związany(-a) z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z uczestnikami projektu, z jego zastępcami
prawnymi lub członkami władz osób prawnych biorących udział w procedurze konkursowej.
- Przed upływem trzech lat do daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem(-am)
w stosunku pracy lub zlecenia z uczestnikami projektu oraz nie byłem (-am) członkiem władz osób
prawnych biorących udział w procedurze konkursowej.
- Nie pozostaję z kandydatami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.

……………………………………………………

…………………………………………………

Data i podpis osoby sprawdzającej

Data i podpis osoby weryfikującej

3. Ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych
Osoba sprawdzająca
Lp.

Kryteria oceny formalnej
TAK

1

Czy osoba spełnia kryteria formalne:

1.1

Zamieszkuje na terenie gmin Damnica, Dębnica

NIE

NIE
DOTYCZY

Osoba weryfikująca
TAK

NIE

NIE
DOTYCZY

UWAGI

Kaszubska, Główczyce lub Potęgowo (powiat słupski,
woj. pomorskie)
1.2

Ukończyła 30 rok życia

1.3

Przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających
przystąpienie do Projektu nie posiadała zarejestrowanej
działalności gospodarczej

1.4

Pozostaje bez zatrudnienia

2

Formularz zgłoszeniowy został wypełniony
elektronicznie lub odręcznie (drukowanymi literami),
zgodnie z obowiązującym wzorem

3

Dokumenty rekrutacyjne zostały złożone w terminie
zgodnym z regulaminem udziału w Projekcie

UWAGA: Zaznaczenie odpowiedzi NIE w kryteriach określonych punktach 1-3 skutkuje nieodwołalnie odrzuceniem dokumentów rekrutacyjnych z przyczyn formalnych.
4

Formularz zgłoszeniowy jest kompletny i został
podpisany przez osobę upoważnioną

5

Czy do Formularza zgłoszeniowego dołączono
następujące załączniki:

5.1

Oświadczenie o spełnianiu wymogów kwalifikacyjnych
do udziału w Projekcie

5.2

Oświadczenie Kandydata / Uczestnika Projektu w
odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

5.3

Kserokopia zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy

potwierdzającego status osoby bezrobotnej
zarejestrowanej
5.4

Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego
status osoby niepełnosprawnej

5.5

Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane
kwalifikacje zawodowe

Stwierdzam kompletność dokumentów rekrutacyjnych

Data i podpis osoby

Data i podpis osoby

i rekomenduję przekazanie ich do oceny merytorycznej

sprawdzającej

weryfikującej

Data i podpis osoby

Data i podpis osoby

sprawdzającej

weryfikującej

Nie rekomenduję przekazania dokumentów

Data i podpis osoby

Data i podpis osoby

rekrutacyjnych do oceny merytorycznej

sprawdzającej

weryfikującej

Stwierdzam brak kompletności w dokumentach
rekrutacyjnych i kieruję formularz do jednokrotnego
uzupełnienia

