KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO NR …………… /9.1.2.RPO_WM/LEONARDO/2017
IMIĘ I NAZWISKO Kandydata/ki do projektu ………………………….………………………………………………….………
Ocena formalna
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Spełnia/
Nie spełnia

Kryteria formalne

Kandydat/ka zamieszkuje na terenie woj. małopolskiego (ośw.)

o Tak

o Nie

Kandydat/ka jest osobą z zaburzeniami psychicznymi (orzecz. /zaświadczenie lek.)

o Tak

o Nie

Kandydat/ka jest w wieku 18-67 lat (ośw.)

o Tak

o Nie

Kandydat/ka jest osobą niepracującą – bezrobotną (zaś.) i/lub bierną zawodowo
(ośw.)

o Tak

o Nie

o Tak

o Nie

o Tak

o Nie

Kandydat/ka jest osobą pracującą (ośw.)

Kandydat/ka spełnia kryteria formalne udziału w projekcie
Data i czytelny podpis osoby weryfikującej kryteria formalne

Ocena merytoryczna – punktowa
Kryteria premiujące – punktowe

Spełnia/nie
spełnia

Kandydat/ka jest osobą doświadczającą wielokrotnego wykluczenia
społecznego (ośw./ zaśw./ orzeczenie.) +9pkt.
Kandydat/ka jest osobą z zaburzeniami psychicznymi o umiarkowanym lub
znacznym stopniu niepełnosprawności posiadającą inne sprzężone
niepełnosprawności (orzecz./zaświadczenie lek.) +8pkt.
Kandydat/ka jest osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa (ośw.) +7pkt.
Kandydat/ka bądź jego/jej rodzina jest/są zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym zamieszkującą na obszarach zdegradowanych
objętych rewitalizacją, o której mowa w Wytycznych MIiR w zakresie
rewitalizacji (...).(ośw.) +6pkt.
Kandydat/ka jest osobą pochodzącą z powiatów zagrożonych
skumulowanymi problemami społecznymi tj. powiatów, w których wartość
syntetyczna wskaźnika jest niższa od średniej dla woj. małopolskiego (ośw.)
+5pkt

o Tak
o Nie

Kandydat/ka jest osobą o niskich kwalifikacjach (ośw.) +4pkt.

o Tak
o Nie

o Tak
o Nie
o Tak
o Nie
o Tak
o Nie

o Tak
o Nie

Liczba
pkt

Kandydat/ka jest osobą nieposiadającą doświadczenia zawodowego (ośw.)
+3pkt.
Kandydat/ka jest osobą o niskich dochodach ( ośw.) +2pkt.

o Tak
o Nie

Kandydat/ka jest osobą dotychczas nie korzystającą ze wsparcia Fundacji „Leonardo”
w prowadzonych formach pomocy (ośw.) +1pkt.

o Tak
o Nie

o Tak
o Nie

Strona | 2

Ogółem liczba punktów
Data i czytelny podpis osoby weryfikującej kryteria punktowe

Kandydat/ka został/a zakwalifikowany/a do udziału w projekcie

………………………………………….…
(podpis członka komisji rekrutacyjnej)

………………………………………….…
(podpis członka komisji rekrutacyjnej)

………………………………………….…
(podpis członka komisji rekrutacyjnej)

o Tak

o Nie

