Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Projekt „Podkarpaccy przedsiębiorcy na start!”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
realizowany przez NEXORIS Sp. z o.o. w partnerstwie z
Centrum Doradczo Szkoleniowe PROJEKT Mariusz i Dorota Golińscy oraz ITEB Beata Mierzejewska
na podstawie Umowy nr RPPK.07.03.00-18-0063/19-00
zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w dniu 19.02.2021 r.
Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy
Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

KARTA OCENY STRATEGICZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
KANDYDATA DO PROJEKTU
„PODKARPACCY PRZEDSIĘBIORCY NA START!”
(III ETAP)
Imię i nazwisko Kandydata
Numer Identyfikacyjny Kandydata (NIK)
Data i godzina złożenia Dokumentów rekrutacyjnych
I Członek Komisji Rekrutacyjnej (Asystent kierownika projektu)
II Członek Komisji Rekrutacyjnej (Kierownik projektu)

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z Regulaminami Projektu „Podkarpaccy przedsiębiorcy na start!”, wytycznymi Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i wnioskiem złożonym przez
Beneficjenta w odpowiedzi na konkurs w ramach RPO WP, Działanie 7.3.
2. Nie pozostaję w związku małżeńskim albo w faktycznym pożyciu, a także w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia,
oraz nie jestem związana/-y z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z wszystkimi potencjalnymi Uczestnikami
projektu ocenianymi przeze mnie w ramach danego naboru.
3. Przed upływem dwóch lat do daty wszczęcia procedury rekrutacji nie pozostawałam/-em w stosunku pracy
lub zlecenia z żadnym z potencjalnych Uczestników projektu ocenianych przeze mnie w ramach danego naboru.
4. Nie pozostaję z żadnym z potencjalnych Uczestników projektu ocenianych przeze mnie w ramach naboru
w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej
bezstronności.
5. Zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób sumienny, uczciwy, sprawiedliwy
i zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą.
6. Zobowiązuję się nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji
oraz dokumentów.
7. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i poufności 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 mogą zostać ujawnione stronom
trzecim.
8. Jestem świadoma/-my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

I CZŁONEK KOMISJI REKRUTACYJNEJ

II CZŁONEK KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Rzeszów, dnia:

Rzeszów, dnia:

Czytelny podpis:

Czytelny podpis:

Biuro projektu:
NEXORIS sp. z o.o.
al. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów (C.H. EUROPA II, 4 piętro)
tel. 882 053 817, e-mail: przedsiebiorcynastart@gmail.com
http://www.nexoris.pl
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III.1 PRZYZNANIE PUNKTÓW PREMIUJĄCYCH (0 - 18 pkt.)
Lp.
1.
2.

WERYFIKACJA KRYTERIÓW ZA PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUP
PREFERENCYJNYCH
Bezrobotni i bierni zawodowo rodzice/opiekunowie prawni posiadający
co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia
Rolnicy i członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniu
emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia gospodarstwa
rolnego, którzy chcą odejść z rolnictwa

MAKSYMALNA
LICZBA
PUNKTÓW
6 pkt.
6 pkt.

3.

Osoby z niepełnosprawnościami

2 pkt.

4.

Kobiety

1 pkt.

5.

Osoby pozostające poza Rynkiem Pracy od ponad 24 miesięcy

1 pkt.

6.

Osoby zamieszkałe na wsi

1 pkt.

7.

Osoby w wieku 30-34 lat

1 pkt.

SUMA PUNKTÓW:

I CZŁONEK KOMISJI REKRUTACYJNEJ

PRZYZNANA
LICZBA PUNKTÓW

18 pkt.

II CZŁONEK KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Rzeszów, dnia:

Rzeszów, dnia:

Czytelny podpis:

Czytelny podpis:

Biuro projektu:
NEXORIS sp. z o.o.
al. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów (C.H. EUROPA II, 4 piętro)
tel. 882 053 817, e-mail: przedsiebiorcynastart@gmail.com
http://www.nexoris.pl
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