Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
KARTA OCENY DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH
projektu „Akcja! – Nowe kwalifikacje i praca!”
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy
Działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe
Imię i Nazwisko Kandydata

/

Numer Aplikacyjny Kandydata (NAK)

……...… …..…./ANP/2019

Termin naboru

I TERMIN NABORU

II TERMIN NABORU

I. OCENA FORMALNA
A.

WERYFIKACJA KRYTERIÓW FORMALNYCH I
KWALIFIKOWALNOŚCI

1.

Formularz został wypełniony na odpowiednim wzorze

2.

Wszystkie punkty formularza są wypełnione

3.

Formularz jest podpisany przez Kandydata/kę na Uczestnika Projektu

4.

Formularz zawiera wszystkie niezbędne załączniki:

4.1.

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie
(zał. 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie)

4.2.

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
(zał.nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie)

4.3.

Oświadczenie o zobowiązaniu się do poinformowania o podjęciu
zatrudnienia i otrzymania oferty pracy, kształcenia ustawicznego,
przygotowania zawodowego lub stażu
(zał. nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie)

4.4.

Oświadczenie o uczestnictwie w projekcie
(zał. nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie)

5.

Kandydat/ka jest osobą w wieku powyżej 29r.ż.

6.

Kandydat/ka zamieszkały/a (w rozumieniu przepisów
Cywilnego) na obszarze województwa podkarpackiego

7.

Kandydat/ka jest osobą bierną zawodowo (oświadczenie)

8.

Kandydat/ka jest osobą bezrobotną (oświadczenie/ zaświadczenie z PUP)

Kodeksu

TAK

NIE

NIE
DOTYCZY

8.1.

w tym, Kandydat/ka jest osobą długotrwale bezrobotną (oświadczenie/
zaświadczenie z PUP)

9.

Kandydat/ka jest osobą niepełnosprawną (Orzeczenie o
niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia)

B.

DECYZJA W SPRAWIE POPRAWNOŚCI WNIOSKU
Rekomenduję (Kandydat/ka kwalifikuje się) do oceny merytorycznej

Rzeszów, ..............................
(miejscowość, data)

....................................................
(podpis Oceniającego)

II. WERYFIKACJA KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH1

1.

Osoba powyżej 50 r.ż.

2.

Osoba niepełnosprawna

1

3.

Kobieta

2

4.

Brak doświadczenia zawodowego

2

5.
6.

Brak kwalifikacji zawodowych
Rolnik bądź członek jego rodziny prowadzący indywidualne
gospodarstwo rolne do 2ha, zamierzający odejść z rolnictwa
Suma punktów uzyskanych za spełnienie kryteriów preferencyjnych:

Rzeszów, ..............................
(miejscowość, data)

1

Max. liczba
pkt.
1

SPEŁNIENIE KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH

Lp.

WYNIK

2
2
10

....................................................
(podpis Oceniającego)

Punkty za przynależność do grup premiujacych są naliczane w przypadku pozytywnej oceny formalnej złożonych dokumentów rekrutacyjnych

