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KARTA OCENY  

FORMULARZA ZGŁODZENIOWEGO DO PROJEKTU 

„Wzrost dostępności usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Goleniów” 

Nr RPZP.07.06.00-32-K009/16 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  
na lata 2014-2020  

Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne 
Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym 

 
 
 
Imię i nazwisko:  
Numer Indentyfikacyjny Potencjalnego UP:  

 

 KRYTERIA FORMALNE    

Lp.  TAK NIE UWAGI 
1. Formularz został złożony w wymaganym terminie?    

2. Formularz jest zgodny z wymaganym wzorem?    

3. Formularz zawiera wszystkie wymagane załączniki i 
dokumenty? 

   

4. Formularz został podpisany w wymaganych 
miejscach? 

   

5. Czy Kandydat oświadczył, że jest osobą 
niesamodzielną? 

   

6. Czy Kandydat deklaruje udział w projekcie co 
oznacza, że akceptuje warunki uczestnictwa i 
wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w celu monitoringu i ewaluacji 
projektu i wykorzystania jego wizerunku w celu 
udokumentowania realizacji projektu? 

   

7. Czy Kandydat oświadczył, że zapoznał się z 
Regulaminem rekrutacji uczestników i akceptuje 
jego warunki? 

   

8. Czy Kandydat oświadczył iż wszystkie podane w 
formularzu dane odpowiadają stanowi 
faktycznemu i są prawdziwe? 

   

9. Czy Kandydat oświadczył, że jest osobą pracującą 
lub bierną zawodowo? 

   

10. Czy kandydat przedłożył dokumenty określające 
dochód – formularz PIT za rok 2015 wraz z 
potwierdzeniem złożenia we właściwym Urzędzie 
Skarbowym (kopie) lub zaświadczenie o dochodach 
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wydane przez pracodawcę/ów, zaświadczenie z 
Ośródka Pomocy Społecznej lub inne dokumenty 
określające dochód na osobę samotnie 
gospodarującą, osobę w rodzinie lub rodzinę? 

11. Czy kandydat dostarczył inne załączniki, wskazane 
jako opcjonalne w formularzu zgłoszeniowym do 
projektu? (zaznaczyć właściwe) 
 

 Kserokopia orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności osoby niesamodzielnej 
bądź inny dokument poświadczającego 
stan zdrowia; 

 Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy 
społecznej o korzystaniu ze świadczeń 
pomocy społecznej, w tym z Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-
2020 

 Zaświadczenie od lekarza o 
niesamodzielności - obligatoryjne dla osób 
nie posiadających orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności lub równoważnego;  

 Zalecenia lekarza lub specjalisty z zakresu 
rehabilitacji ruchowej/fizjoterapii – dla 
osób ubiegających się o usługi 
rehabilitacyjne; 

 Zaświadczenie od lekarza (pisemnymi 
zalecenia lekarza prowadzącego) o 
konieczności realizacji specjalistycznych 
usług opiekuńczych (pielęgniarskich) – dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi 
ubiegających się o pomoc w formie 
specjalistycznych usług opiekuńczych 
(pielęgniarskich); 

 

   

 1. Sprawdził: 
 
 
 
 

Data: Podpis:  

 2. Zatwierdził: 
 
 
 
 

Data: Podpis:  

 

 KRYTERIA OBLIGATORYJNE    

Lp.  TAK NIE UWAGI 
1. Czy kandydat zamieszkuje na terenie Gminy 

Goleniów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego? 
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2. Czy kandydat jest osobą w wieku poprodukcyjnym 
(> 60 roku życia dla kobiet, > 65 roku życia dla 
mężczyzn wg. definicji GUS)? 
 

   

3. Czy kandydat jest osobą niepełnosprawną, której 
dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium 
dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą 
lub osobę w rodzinie) z ust. z 12.03.2004 r. o 
pomocy społecznej? 

   

4. Czy kandydat jest osobą niesamodzielną, której 
dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium 
dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą 
lub osobę w rodzinie) z ust. z 12.03.2004 r. o 
pomocy społecznej? 

   

5. Czy kandydat dostarczył wymagany komplet 
dokumentów? 

   

 1. Sprawdził: 
 
 
 
 

Data: Podpis:  

 2. Zatwierdził: 
 
 
 
 

Data: Podpis:  

 

Lp. KRYTERIA PUNKTOWE 
 

PUNKTY 

1 
 

Korzystanie z Programu 
Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 z 
zastrzeżeniem, że w 
przypadku objęcia wsparciem 
osób korzystających z PO PŻ, 
projekt nie powiela działań 
które dana osoba lub rodzina 
otrzymała lub otrzymuje w 
ramach działań 
towarzyszących, o których 
mowa w PO PŻ)  - premia 10 
pkt. 
 
 

Tak Nie  
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2 Kobiety - premia: 10 pkt. Tak Nie  

3 

Osoby o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności i osoby z 
niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, z 
niepełnosprawnością 
intelektualną i osoby z 
zaburzeniami psychicznymi – 
premia: 20 pkt 
 

Tak Nie  

4 

Osoby z rodzin lub środowisk 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym w 
związku z rewitalizacją 
obszarów zdegradowanych, o 
której mowa w Wytycznych 
w zakresie rewitalizacji – 
premia: 5 pkt.  
 

Tak Nie  

5 

Osoby zagrożone ubóstwem 
lub wykluczeniem 
społecznym doświadczające 
wielokrotnego wykluczenia 
społecznego rozumianego, 
jako wykluczenie z powodu 
więcej niż 1 przesłanek, o 
których mowa Regulaminie – 
premia: 5 punktów. 
 

Tak  Nie   

 SUMA    

1. Sprawdził: 
 
 
 
 

Data: Podpis:  

2. Zatwierdził: 
 
 
 
 

Data: Podpis:  
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Czy Kandydat kwalifikuje się do udziału w projekcie? 
 
 

TAK  NIE 

  


