Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
W PROJEKCIE „Przedsiębiorczość moją szansą – wsparcie samozatrudnienia na
terenie Podbeskidzia”
Numer zgłoszenia
Imię i nazwisko kandydata/tki
Deklaracja poufności i bezstronności
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 Kandydatem/ką, z jego zastępcami prawnymi.
 Nie pozostaję z Kandydatem/ką w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości co do mojej bezstronności.
 Zachowam w tajemnicy wszystkie informacje i dokumenty ujawnione mi lub wytworzone przeze mnie w
trakcie oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny.

Imię i nazwisko Członka Komisji
Podpis
Data
I.
L.p.

OCENA FORMALNA
Kryteria formalne
KRYTERIA OGÓLNE

1.
2.
3.

4.

Czy dokumenty zgłoszeniowe zostały złożone w
odpowiedniej formie, we wskazanym terminie i miejscu
(zgodnie z ogłoszeniem o naborze do projektu)?
Czy dokumenty zostały złożone na odpowiednich wzorach?
Czy dokumenty są kompletne (złożono wszystkie wymagane
dokumenty, są one czytelnie wypełnione we wszystkich
wymaganych polach)?
Czy dokumenty są parafowane oraz podpisane w
odpowiednich miejscach przez kandydata/kę, a kopie
dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem”?
KWALIFIKOWALNOŚĆ

Czy kandydat/ka spełnia kryteria uczestnictwa w projekcie, o
których mowa w § 4 Regulaminu rekrutacji ?
Czy kandydat/ka zapoznał/a się z Regulaminem rekrutacji i
6.
akceptuje jego treść?
Czy kandydat/ka wyraża zgodę na przetwarzanie danych
7.
osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do
Projektu?
Uwagi:
5.

Tak

Nie

Nie dotyczy

Czy formularz posiada uchybienia natury formalnej?
 TAK – formularz podlega odrzuceniu
 TAK – formularz podlega uzupełnieniu
 NIE
Czy wskazane uchybienia natury formalnej podlegające uzupełnieniu zostały skorygowane?
 TAK
 NIE - formularz podlega odrzuceniu

Rekomenduję do oceny merytorycznej

Nie rekomenduję do oceny merytorycznej

…………………………………

…………………………………

Data i podpis

Data i podpis

