Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji projektu
KARTA OCENY FORMALNEJ DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU „Adaptacja czy INNkubacja – program
wsparcia pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw z Podkarpacia” nr projektu: WND-POKL.08.01.02-18-151/12
ŚCIEŻKA B
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. „Rozwój
pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Dane indentyfikacyjne formularza:
Nr formularza: .................................
Imię i nazwisko Uczestnika projektu:.......................................................................

Lp.

Kryteria formalne

Czy spełnia
wymagania?1
TAK

1.

Dokumenty rekrutacyjne zostały wypełnione w języku polskim

2.
3.
4.
5.

Dokumenty rekrutacyjne zostały wypełnione czytelnie (elektronicznie lub odręcznie)
Formularz rekrutacyjny został złożony w wyznaczonym miejscu i we wskazanym terminie
Formularz rekrutacyjny został złożony w wersji papierowej na wzorze udostępnionym przez Projektodawcę
Wszystkie pola Formularza rekrutacyjnego są wypełnione
Formularz rekrutacyjny został opatrzony datą i czytelnym podpisem Kandydata, a wszystkie pozostałe strony są
parafowane
Kserokopie załączonych dokumentów rekrutacyjnych są opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem”,
własnoręcznym czytelnym podpisem Kandydata i aktualną datą
Formularz rekrutacyjny zawiera wszystkie wymagane załączniki:
a) Kserokopię świadectwa pracy potwierdzającą rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących
zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub
zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy lub kserokopię wypowiedzenia umowy o pracę
(potwierdzone „Za zgodność z oryginałem…”)
b) W przypadku gdy z dokumentów wymienionych w pkt a nie wynika jednoznacznie, że rozwiązanie umowy
nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy u pracodawcy będącego przedsiębiorstwem
restrukturyzowanym, oświadczenie pracodawcy w tym zakresie
c) W przypadku adresu zameldowania poza obszarem województwa podkarpackiego – Oświadczenie na
temat zamieszkiwania – w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – na terenie Podkarpacia
Kandydat spełnia wymogi w zakresie statusu Uczestnika, to znaczy jest:
d) osobą pełnoletnią
e) osobą fizyczną, zamieszkałą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa podkarpackiego
f)
posiadają status osoby zwolnionej2, przewidzianej do zwolnienia3 lub zagrożonej zwolnieniem z pracy4 z
przyczyn dotyczących zakładu pracy u pracodawcy będącego przedsiębiorstwem restrukturyzowanym,
mającego jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego
g) osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej
h) osobą deklarującą chęć zarejestrowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
i)
osobą, która nie była zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze
Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na
podstawie odrębnych przepisów, w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową w
okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projekt

6.
7.

8.

9.

1

NIE

Nie
dot.

Zaznaczenie odpowiedzi NIE w którymkolwiek punkcie skutkuje odrzuceniem Kandydata z przyczyn formalnych.
Dotyczy osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy
przed dniem przystąpienia do Projektu.
3 Dotyczy osób, które znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
4 Dotyczy osób zatrudnionych u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu potencjalnego uczestnika
dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych
zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003r. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.)
lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania
stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników.
2

10.

Zgodność planowanej przez Kandydata działalności gospodarczej z przepisami dot. pomocy publicznej – tj. § 3
pkt 5 Regulaminu projektu „Adaptacja czy INNkubacja – program wsparcia pracowników restrukturyzowanych
przedsiębiorstw z Podkarpacia”

Kandydat spełnia/nie spełnia5 kryteria formalne I etapu procesu rekrutacyjnego i zostaje/nie zostaje zakwalifikowany do II
etapu oceny.

Rzeszów, dnia ………………………………………… r.

5

Niepotrzebne skreślić.

……………………………………………………………..
Podpis Członka Komisji
……………………………………………………………..
Podpis Przewodniczącego Komisji

