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Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Aktywizacja- rewitalizacja” 

Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego 

do udziału w projekcie 

pn. „Aktywizacja - rewitalizacja" 
współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy 
Działanie 7.1 Poprawa sytuacji na rynku pracy – projekty konkursowe 

Numer umowy o dofinansowanie: RPPK.07.01.00-18-0021/19-00 

 

 

Numer Aplikacyjny Kandydata/ki (NAK) MZK/AR/7.1/………/……… 

Skład Komisji rekrutacyjnej 

 

 

 

 

Deklaracja bezstronności i poufności członków Komisji rekrutacyjnej: 

Niniejszym oświadczam, że: 

 nie pozostaję z Kandydatem/ką na uczestnika projektu w takim stosunku prawnym lub 

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

 deklaruję wykonywanie obowiązków jako członek Komisji rekrutacyjnej w sposób 

bezstronny i uczciwy, 

 zobowiązuję się utrzymywać w poufności wszelkie informacje i dokumenty, wynikające 

z procesu oceny Formularza rekrutacyjnego, zwłaszcza dane osobowe Kandydatów/ek. 

 

Data i podpisy członków Komisji rekrutacyjnej: 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………  

 

 

 

 

http://www.ststrefa.pl/
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Lp. I. Kryteria oceny premiujące Maksymalna liczba 

punktów 

Przyznana liczba 

punktów 

1)  

1 

Doświadczenie zawodowe: 

□ 0-5 lat 

□ 5-10 lat 

□ powyżej 10 lat 

  

 

3 

2 

1 

 

2 Okres pozostawania bez pracy 

(nieprzerwany): 

□ 12-24 miesiące 

□ powyżej 24 miesięcy 

 

2 

4 

 

 

 

Liczba punktów łącznie (pkt 1-2) 
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Data i podpisy członków 
Komisji rekrutacyjnej 

 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 

http://www.ststrefa.pl/

