
 
 
 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie     
           

Projekt pn. „Cyfrowy mieszkaniec – kompleksowy projekt wsparcia nauczania TIK 

wielkopolskiej lokalnej grupy działania Kraina Lasów i Jezior” 

Imię i Nazwisko Oceniającego: ……………………………………………… 

Niniejszym oświadczam, że: 
- zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną 

wiedzą, 
- zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji, 
- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i w zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi 

lub wytworzonych przeze mnie, lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny  
i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie mogą zostać ujawnione 
stronom trzecim.  

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 

 
Przyznana ilość 

punktów 
Maksymalna 

ilość punktów 

1. Kryterium grupy docelowej - Formularz rekrutacyjny (0 do 48 pkt) 

Ocena w pkt od 1 do 7 (dla osób biernych zawodowo od 1 do 8) Formularza ma charakter 0/1, gdzie 0 oznacza  
„nie spełnia”, a 1 oznacza „spełnia”. 

Niespełnienie jednego z kryteriów wskazanych w pkt od 1 do 7 (odpowiednio 1-8) skutkuje odrzuceniem formularza. 

1. Kandydat jest osobą, która ukończyła 25 rok życia  1 

2. Kandydat w rozumieniu KC uczy się, pracuje lub zamieszkuje na terenie województwa 
wielkopolskiego, powiatu kościańskiego, gminy: Śmigiel, powiatu gostyńskiego, gminy: 
Poniec, powiatu rawickiego, gminy: Bojanowo, powiatu leszczyńskiego, gmin: 
Krzemieniewo – gmina wiejska, Lipno – gmina wiejska, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa 
– gmina wiejska, Wijewo – gmina wiejska, Włoszakowice – gmina wiejska, powiatu 
wolsztyńskiego, gmin: Przemęt – gmina wiejska, Wolsztyn. 

 1 

3. Kandydat z własnej inicjatywy zgłasza chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzania 
umiejętności w zakresie ICT 

 1 

4. Kandydat posiada niskie kwalifikacje, tj. wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie i/lub 
jest osobą, która ukończyła 50 rok życia 

 1 

5. Kandydat nie prowadzi działalności gospodarczej  1 

6. Kandydat nie uczestniczył w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych o tej samej 
tematyce i na tym samym poziomie 

 1 

7. Formularz rekrutacyjny zawiera podpisane wszystkie wymagane oświadczenia  1 

8. Osoba bierna zawodowo zadeklarowała chęć wejścia/powrotu na rynek pracy  1 

KRYTERIUM DODATKOWE – osoba zamieszkująca na obszarach wiejskich  10 

KRYTERIUM DODATKOWE – osoba z niepełnosprawnościami  10 

KRYTERIUM DODATKOWE – osoba, która ukończyła 50 rok życia  10 

KRYTERIUM DODATKOWE – osoba, która posiada niskie kwalifikacje, tj. wykształcenie do 
poziomu ISCED 3 włącznie 

 10 

 

SUMA PUNKTÓW  

 
 

…..……..………………………… 
(data i podpis) 


