Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
(Wypełnia Asesor Ewaluacja i Rozwój)
DO PROJEKTU: „Nowe możliwości na sukces zawodowy” RPWM10.02.00-28-0098/17
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –Mazurskiego na
lata 2014-2020
Oś Priorytetowa X. Regionalny rynek pracy,
Działanie 10.02.00 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

DANE KANDYDATA/TKI NA UCZESTNIKA PROJEKTU
Nr identyfikacyjny formularza rekrutacyjnego
Imię i nazwisko kandydatki/kandydata na uczestnika projektu

DANE OSOBY OCENIAJACEJ FORMULARZ REKRUTACYJNY
Imię i nazwisko
DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I RZETELNOŚCI
Oświadczam, że z osobą, której formularz rekrutacyjny oceniam, nie pozostaję w stosunku faktycznym lub prawnym
mogącym budzić wątpliwości, co do mojej bezstronności. W szczególności oświadczam, że z osobą, której formularz
oceniam nie łączy i nie łączył mnie związek z tytułu:
• małżeństwa,
• pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii prostej albo w linii bocznej do drugiego stopnia),
• przysposobienia, opieki lub kurateli.
W razie zaistnienia okoliczności opisanej wyżej zobowiązuję się do wyłączenia się od oceny formularza rekrutacyjnego.
Zobowiązuję się nie ujawniać informacji związanych z oceną formularza rekrutacyjnego oraz do tego, że dołożę należytej
staranności dla zapewnienia, aby informacje dotyczące ocenianego przeze mnie formularza rekrutacyjnego nie zostały
przekazane osobom nieuprawnionym.

Miejscowość i data

podpis osoby oceniającej formularz rekrutacyjny

STATUS UCZESTNIKA
□ zgodny z profilem grupy docelowej (tj. osoby dorosłe co najmniej trzydziestoletnie, bezrobotne lub bierne
zawodowo zamieszkujące województwo powiaty: bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki,
olsztyński, szczycieński oraz miasto Olsztyn,
□ NIEzgodny z profilem grupy docelowej ( należy uzasadnić)……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Formularz rekrutacyjny został złożony w terminie
□ tak □ nie
Formularz rekrutacyjny zawiera wszystkie wymagane podpisy.
□ tak □ nie
Formularz rekrutacyjny zawiera wszystkie strony.
□ tak □ nie
Formularz rekrutacyjny został kompletnie wypełniony
□ tak □ nie
UZUPEŁNIENIE FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W ZAKRESIE WYMOGÓW
□ tak □ nie
FORMALNYCH
Zakres:

FORMULARZ REKRUTACYJNY SPEŁNIA WYMOGI FORMALNE I MOŻE ZOSTAĆ
SKIEROWANY DO OCENY MERYTORYCZNEJ
Jeśli nie – należy uzasadnić.

□ tak □ nie

Data i podpis…………………………………………………..
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