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Załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji
do projektu „Nowy zawód – nowa praca”

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
„Nowy zawód – nowa praca”

Dane kandydatki
Numer formularza
Imię i nazwisko

Dane kandydatki
Oświadczam, że z osobą, której formularz oceniam, nie pozostaję w stosunku faktycznym lub
prawnym mogącym budzić wątpliwości co do mojej bezstronności. W szczególności oświadczam,
że z osobą, której formularz oceniam nie łączy mnie związek z tytułu:
• małżeństwa,
• pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej albo w linii bocznej do drugiego stopnia,
• przysposobienia, opieki lub kurateli.
W razie powzięcia przeze mnie informacji o istnieniu okoliczności opisanej wyżej zobowiązuję się
do wyłączenia się od oceny aplikacji. Zobowiązuję się nie ujawniać informacji związanych z
oceną formularza oraz do tego, że dołożę należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje
dotyczące ocenianego przeze mnie formularza nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym.

Data ……………………… Podpis osoby oceniającej……………………………………….….

Ocena formalna formularza
Złożony we wskazanym miejscu i terminie
 TAK
Kompletnie wypełniony
 TAK
Wypełniony w języku polskim, komputerowo
lub czytelnym pismem
 TAK
Ponumerowane wszystkie strony oraz
podpisany czytelnie przez kandydata wraz z
 TAK
datą we wskazanych miejscach.

 NIE
 NIE
 NIE
 NIE
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Ocena formalna kandydatki
Płeć

 Kobieta

Zamieszkuje na obszarze Miasta Łodzi

 TAK
 NIE
 Osoba bezrobotna
 Osoba bierna zawodowo
 Inne ……………………
 TAK
 NIE

Status na rynku pracy
Zapoznanie się z kandydatki z Regulaminem
rekrutacji i udziału w projekcie

 Mężczyzna

Kryteria merytoryczne – za spełnienie każdego kryterium 1 pkt.
Spełnienie kryterium przynależącego do
 kobieta w wieku 50 lat i więcej
określonej grupy znajdującej się w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy (zgodnie z
 kobieta długotrwale bezrobotna
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania
pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w
 kobieta z niepełnosprawnościami
ramach programów operacyjnych
finansowanych z Europejskiego Funduszu
 kobieta o niskich kwalifikacjach
Społecznego na lata 2014-2020)
Spełnieni kryterium byłej uczestniczki
 TAK
 NIE
projektów z zakresu wyłączenia społecznego
realizowanego w ramach IX RPO WŁ na lata
2014-2020.
 Pozytywny

 Negatywny

Jeśli negatywna – uzasadnienie:
……………………………………………………………………..
Wynik oceny formalnej

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

Suma otrzymanych punktów

Data ……………………… Podpis osoby oceniającej ……………………………………………...
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