Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

Projekt „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego realizowany przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na
podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.07.03.00-18-0016/19-00 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, na
podstawie Umowy z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie,
pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.
KARTY OCENY ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
ORAZ OCENY WYNIKÓW TESTU KOMPETENCJI

Wszystkim osobom składającym dokumentację rekrutacyjną nadawany jest indywidualny numer
zgłoszeniowy (INZ) z datą i godziną wpływu do TARR S.A.
Beneficjent
Tytuł projektu
Kandydat/ka do projektu (imię,
nazwisko i adres )
Indywidualny Numer
Zgłoszeniowy (INZ)

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
„Od pomysłu do sukcesu z własną firmą”

…… /I/2020/TARR-7.3

Przyznana liczba
punktów

Lp.

Kryteria oceny

1

Ocena wyniku rozmowy z doradcą zawodowym
Oceny wyników testu kompetencji badającym
m.in. uzdolnienia i predyspozycje przedsiębiorcze
Razem

20
40

Uzasadnienie Doradcy zawodowego (min. 10 zdań):

……………………………………………………
(Data i czytelny podpis Doradcy zawodowego)
TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
tel./fax +48 15 822 00 22
www.tarr.pl
e-mail: tarr@tarr.pl

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Maks. liczba
punktów
20

Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

Oświadczam, że:
1. Nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii
prostej lub bocznej do II stopnia) z ocenianym Kandydatem/ką do projektu oraz nie jestem
związany/a z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z ocenianym Kandydatem/ką do projektu.
2. Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie, Regulaminem przyznawania
środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Od pomysłu do sukcesu z własną
firmą” oraz z wytycznymi udzielania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć
prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 RPO WP 2014-2020
3. Zobowiązuję się, wypełniać swoje obowiązki w sposób bezstronny, sumienny, uczciwy
i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą.
4. Zachowam w tajemnicy wszystkie informacje i dokumenty udostępnione mi lub wytworzone
przeze mnie lub przygotowane 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. Zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych informacji
związanych z niniejsza oceną.
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……………………………………………………
(Data i czytelny podpis Doradcy zawodowego)

TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
tel./fax +48 15 822 00 22
www.tarr.pl
e-mail: tarr@tarr.pl

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

