
 

 

 
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ 
FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 

 Gotowi do działania! 
Nr RPWM.11.01.01-28-0176/19 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 
lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1  Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu 

równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie 

Imię i nazwisko kandydata/-ki do udziału w 

projekcie 

 

Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład 

Komisji Rekrutacyjnej 

 

1. ………………………………………………………………………… 

 

2. ……………………………………………………………………….. 

 

1. OCENA  FORMALNA 

 

Kryteria formalne TAK/NIE 

1. Czy Formularz został złożony w  terminie? TAK NIE 

2. Czy kandydat/ka  złożył/a Formularz Rekrutacyjny na obowiązującym wzorze? TAK NIE 

3. Czy wszystkie wymagane punkty Formularza Rekrutacyjnego są wypełnione? TAK NIE 

4. Czy wszystkie oświadczenia są czytelnie podpisane? TAK NIE 

5. Czy do Formularza Rekrutacyjnego załączono wymagane załączniki? TAK NIE 

 

Kandydat/ka spełnia kryteria formalne udziału w projekcie:                                                      

 

TAK / NIE 

 

 

Suwałki, …………………….   Podpisy Komisji:   …………………………………………… 
          (Miejscowość,  data)         

           .………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. OCENA  MERYTORYCZNA 

 

KRYTERIA OCENY 
Przyznane 

punkty 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

Kryteria obligatoryjne zakwalifikowania do projektu 

1. Osoba zamieszkuje powiat objęty wsparciem: gmina 

Kruklanki, Miłki, Wydminy w powiecie giżyckim w 

rozumieniu KC. 

 spełnia 

 nie spełnia 

2. Osoba korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z 

ustawą o pomocy społecznej lub kwalifikuje się do objęcia 

wsparciem pomocy społecznej. 

 spełnia 

 nie spełnia 

3. Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  spełnia 

 nie spełnia 

Kryteria preferencyjne/ premiowane 

1. Osoba korzystająca z PO PŻ.  10 

2. Osoba zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego 

rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 1 z 

przesłanek. 

 
10 

3. Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, osoba z niepełnosprawnością 
sprzężoną lub osoba z zaburzeniami psychicznymi, w tym z 
niepełnoprawnością intelektualną i z całościowymi 
zaburzeniami rozwoju. 

 
10 

4. Osoba długotrwale bezrobotna. 
 

10 

Liczba punktów łącznie: 
 

40 

 

 

Kandydat/ka spełnia  kryteria obligatoryjne udziału w projekcie: 

TAK /NIE 

 

Data:      ……………………..………………..                                        Podpisy Komisji Rekrutacyjnej: 

 

         …………………………………………………… 

        ………………………………………………….. 

Rekomenduję do: 

Zakwalifikowania do udziału w projekcie: 

 TAK 

 NIE   

Wpisania na listę rezerwową projektu: 

 TAK 

 NIE  

 


