
 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

KARTA OCENY FORMALNEJ 
 

do projektu 
 

„Czas na Karierę” 
 

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 
    

 

Informacje  podstawowe 

Zaznaczyć właściwe  

TAK  
 (kandydat spełnia 

warunek formalny) 

NIE  
(kandydat nie spełnia 

warunku formalnego) 

Kobieta      

Miejscem zamieszkania uczestnika jest województwo 
podkarpackie 

    

Uczestnik jest bezrobotny lub bierny zawodowo     

Wiek uczestnika powyżej 29 roku życia   

Uczestnik spełnia wszystkie warunki formalne:     

    

Informacje  dodatkowe 

Liczba punktów 

możliwych do 
uzyskania  

Liczba punktów 
przyznanych  

(jeśli TAK wpisać punkty 
z kolumny obok jeśli 

NIE wpisać 0) 

Uczestnik jest w wieku powyżej 50 roku życia  4   

Uczestnik jest długotrwale bezrobotny 3   

Uczestnik posiada orzeczenie o niepełnosprawności 3   

Uczestnik  posiada niskie kwalifikacje zawodowe 1   

Uczestnik zamieszkuje tereny wiejskie  2   

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 13   

 

 
Uczestnik/uczestniczka spełnia wszystkie warunki formalne i uzyskał/a ………….. punktów. 
 

 
 

………………………………………………………                                                      ………………………………………………………………… 

            (miejscowość, data)                                                                      (podpis oceniającego) 

Imię (Imiona)  

Nazwisko  

PESEL  



 

 

 

DEKLARACJA O POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI 

Niniejszym oświadczam, że: 

 

1. Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Czas na 

Karierę”  

2. Nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli 

z żadnym z uczestników projektu. 

3. Nie pozostaję z żadnym uczestnikiem projektu w takim stosunku prawnym lub 

faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.  

4. Zobowiązuje się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub 

elektronicznych informacji. 

5. Zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy  

i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą. 

6. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji  

i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych 

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 

osobom trzecim. 

 
 
 
………………………………………………………    …………………………………………………………………  

          (Miejscowość i data)                          (podpis oceniającego) 

 

 
 
 

 


