Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wadowice.
Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
na terenie Gminy Wadowice”.

KARTA OCENY
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wadowice”
Imię i nazwisko Oceniającego ……………………………………….
I. Deklaracja poufności i bezstronności oceniającego formularz rekrutacyjny.
Niniejszym oświadczam, że:
1) Zapoznałem/am się z:
- Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
- Wytycznymi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
- Wnioskiem o dofinansowanie projektu, złożonym przez Gminę Wadowice w odpowiedzi na konkurs
w ramach POIG Działanie 8.3
2) Deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki.
3) Zobowiązuje się utrzymywać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które
zostały mi ujawnione, przygotowane przeze mnie w trakcie procedury oceny formularzy
rekrutacyjnych lub wynikające z procesu oceny.
4) Nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a
z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z Kandydatami.
5) Nie pozostaję z Kandydatami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.
6) Jeżeli okaże się, że w trakcie trwania procesu oceny/wyboru formularzy rekrutacyjnych zaistnieją
jakiekolwiek okoliczności mogące budzić wątpliwości, co do bezstronnej oceny wybranych wniosków
z mojej strony, bezzwłocznie wstrzymam się z wyrażaniem opinii i dokonaniem oceny tego wniosku.

…………………………………
(data i podpis)

………………………………...
(data i podpis)
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W związku z zaistnieniem jednej z powyższych okoliczności podlegam wykluczeniu z niniejszego
postępowania.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wadowice.

KARTA OCENY
1. INFORMACJE O UCZESTNIKU:
Dane osobowe:
Nazwisko i imię
PESEL
Dokument tożsamości
Adres zamieszkania
2. OCENA FORMALNA
Zaznaczyć TAK lub NIE
Objaśnienie: Tak = 1 pkt. Nie = 0 pkt.
1.

Stałe zameldowanie i stałe zamieszkanie na terenie Gminy Wadowice
* brak stałego zameldowania i stałego zamieszkania wyklucza udział wnioskodawcy w projekcie

2.

Czy gospodarstwo domowe nie dysponuje własnym komputerem z
dostępem do Internetu

TAK

NIE

□

□

□

□

Czy formularz zgłoszeniowy został złożony w terminie

□

□

4.

Czy złożono wszystkie odpowiednie zaświadczenia (załączniki do
formularza zgłoszeniowego)

□

□

TAK

NIE

□

□

□

□

□

□

□

□

KRYTERIUM KWALIFIKOWALNOŚCI
1.
2.
3.
4.

Czy gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe
upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy
społecznej?
Czy gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe
upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach świadczeń rodzinnych?
Czy w gospodarstwie domowym znajdują sie dzieci/młodzież ucząca sie
z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do
uzyskania stypendiów socjalnych?
Czy w gospodarstwie domowym znajduje się osoba niepełnosprawna z
umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności lub
orzeczeniem równoważnym
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* posiadanie komputera i dostępu do Internetu wyklucza udział wnioskodawcy w projekcie

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wadowice.

Czy formularz zgłoszeniowy do projektu został skierowany do oceny merytorycznej
(krótkie uzasadnienie):
TAK NIE

3. OCENA MERYTORYCZNA
Kryterium punktacji
1.

Ilość
osób

Ilość
punktów

Samotne wychowanie dziecka
*1pkt

2.

Ilość dzieci w gospodarstwie domowym uczęszczających do szkoły

3.

W gospodarstwie domowym znajduje się osoba niepełnosprawna

*1pkt za każde dziecko
*2pkt niezależnie od ilości osób niepełnosprawnych

Dodatkowe kryterium
1.
2.

Rodzina posiadająca Wadowicką Kartę Rodzinną – 1 pkt.
Dochód netto gospodarstwa domowego na osobę:
od 0 zł do 542 zł – 3 pkt.
od 542,01 zł do 623 zł – 2 pkt.
powyżej 623,01 zł – 1 pkt.

3.
4.

Bezrobocie w rodzinie – 1 pkt.
Uzasadnienie udziału w projekcie:
0 = brak zgodności, 1 = słabo zgodny, 2 = zgodny, 3 = zdecydowanie
zgodny

Suma punktów z oceny formalnej:

„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Strona

Ogólna suma punktów:
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Suma punktów z oceny merytorycznej:

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wadowice.
Czy formularz zgłoszeniowy został zakwalifikowany do wsparcia

TAK

(krótkie uzasadnienie):

□

NIE
□

4. OCENA TECHNICZNA
Czy gospodarstwo domowe wymaga specjalistycznego sprzętu komputerowego (jakiego)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW

Wadowice, dn.……………………

……………………………………………............
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podpisy członków komisji oceniającej formularz zgłoszeniowy
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