
 

 
Załącznik nr 6 

do Regulaminu rekrutacji i udziału 

w projekcie pn. „Aktywny Senior z Gminy Szczecinek” 

 

KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ  

FOMULARZA REKRUTACYJNEGO 

 

Numer formularza rekrutacyjnego 
 

Imię i nazwisko Kandydata 
 

 

Deklaracja poufności i bezstronności członków Komisji Rekrutacyjnej 

 
 „Ja, niżej podpisany/podpisana, niniejszym deklaruję, że zgadzam się brać udział w procedurze rekrutacji 

uczestników projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII 

Włączenie społeczne, Działanie 7.6. Poprzez złożenie niniejszej deklaracji, potwierdzam, że 

zapoznałem/zapoznałam się z informacjami dotyczącymi oceny i wyboru formularzy. Deklaruję, że będę bezstronnie 

i uczciwie wykonywać swoje obowiązki. Jeżeli okaże się, że przed lub w trakcie trwania procesu oceny/wyboru 

zaistnieją okoliczności mogące budzić wątpliwości, co do mojej bezstronności, niezwłocznie wyłączę się z procesu 

oceny, jednak nie później niż przed rekomendacją zgłoszeń. Zobowiązuję się utrzymywać w tajemnicy i poufności 

wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione, przygotowane przeze mnie w trakcie procedury oceny 

lub wynikające z procesu oceny. Wyrażam zgodę, aby sporządzane przeze mnie dokumenty były używane wyłącznie 

dla celów oceny formularzy i nie powinny być ujawnione osobom trzecim.” 

 

data i podpis członka komisji  

data i podpis członka komisji  

data i podpis członka komisji  

 

 

CZĘŚĆ A – OCENA FORMALNA 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY DOCELOWEJ - KRYTERIA TAK NIE 

Formularz rekrutacyjny został złożony w terminie   

Formularz rekrutacyjny jest podpisany przez osobę chętną do wzięcia udziału w 

projekcie 

  

Wszystkie rubryki formularza są wypełnione   

Osoba składająca formularz jest mieszkańcem Gminy Szczecinek   

Osoba składająca formularz jest nieaktywna zawodowo   

Osoba składająca oświadczenie ma ukończone 60 lat   

Osoba składająca formularz jest uczestnikiem innego projektu realizowanego  

w ramach RPO WZ na lata 201 - 2020 

  

Osoba składająca formularz korzysta z pomocy społecznej   

 



 

 
Czy zostały spełnione wymogi formalne uczestnictwa w projekcie „ Aktywny Senior z Gminy 

Szczecinek”?  

                                     TAK                                                NIE  

 

CZĘŚĆ B – OCENA MERYTORYCZNA 

Lp.  

Kryterium 

Wagi 

punktowe dla 

poszczególnych 

kryteriów 

Liczba 

przyznanych 

punktów 

1. Osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, doświadczające  wielokrotnego wykluczenia 

społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej 

niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 15 

"Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020 

 

 

10 

 

2. Osoba/rodzina korzystająca z PO PŻ 2014-2020  10  

3. Osoba z niepełnosprawnościami i osoba niesamodzielna, 

której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium 

dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (tj. 1051,50 zł na osobę samotnie 

gospodarującą lub 792,00 zł na osobę w rodzinie) 

 

50 

 

4. Osoba o  znacznym  lub  umiarkowanym  stopniu  

niepełnosprawności  oraz osoba z niepełnosprawnością 

sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi,  

z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi 

 

10 

 

RAZEM MAX  

 

Uczestnik musi spełnić co najmniej jedno z kryteriów merytorycznym wskazanych w pkt 1-4, aby uzyskać 

pozytywną ocenę merytoryczną  

 

Czy zostały spełnione wymogi merytoryczne uczestnictwa w projekcie „Aktywny Senior z Gminy 

Szczecinek”?  

                               TAK                                                    NIE  

 

data i podpis członka komisji  

data i podpis członka komisji  

data i podpis członka komisji  

 


