Załącznik nr 4 do Regulaminu animacji lokalnej dla jednostek samorządu terytorialnego

KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
w ramach Projektu
"MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia"
OCENA FORMALNA
Część I. Dane Kandydata
Nazwa jednostki samorządu
terytorialnego
Część II. Kryteria formalne
L.p.
Kryterium oceny
1.
Formularz jest złożony na właściwym druku i zawiera wszystkie wymagane
strony.
2.
Formularz jest podpisany przez osobę upoważnioną w wymaganych miejscach.
3.

Formularz został złożony w oryginale.

4.

Formularz wpłynął w podanym terminie naboru.

5.

Formularz jest właściwie wypełniony, we wszystkich dotyczących Kandydata
miejscach.
Kandydat spełnia kryteria formalne do udziału w animacji lokalnej tj. jest JST z
terenu Małopolski Zachodniej (tj. powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego,
oświęcimskiego, wadowickiego).

6.

Tak

NIE

Nie

Strona

1

Czy zgłoszenie Kandydata spełnia kryteria
formalne do udziału we wsparciu?

TAK

[Wpisz tutaj]

OCENA MERYTORYCZNA
Część I. Dane Kandydata
Nazwa jednostki samorządu terytorialnego
Część II. Punkty przyznane podczas rozmowy
Liczba
Kryterium
przyznanych
punktów
Pomysł na rozwój ekonomii
społecznej na terenie danej
JST w tym:
 adekwatność pomysłu
wobec oferowanego
wsparcia i oczekiwanych
rezultatów Projektu
 znajomość zasobów i
potencjałów lokalnych
oraz ich adekwatność
wobec planowanych
działań i efektów
 adekwatność
planowanych działań
wobec potrzeb lokalnych
(w skali 0-16 punktów)

Uzasadnienie

Deklaracja współpracy
Przewodniczącego organu
stanowiącego w obszarze
wprowadzania rozwiązań
sprzyjających rozwojowi
ekonomii społecznej w danej
JST
(0 lub 4 punkty)

Tak

Nie

Strona

2

Czy Kandydat uzyskał minimalną liczbę
punktów uprawniającą do kwalifikacji na
rozmowę rekrutacyjną?

[Wpisz tutaj]

POSUMOWANIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Czy zgłoszenie Kandydata spełnia kryteria formalne do udziału
we wsparciu?
Czy Kandydat uzyskał minimalną liczbę punktów uprawniającą
do kwalifikacji na rozmowę rekrutacyjną?
Lp.

Nazwa kryterium

1

Pomysł na rozwój ekonomii społecznej na terenie danej JST
Deklaracja
współpracy
Przewodniczącego
organu
stanowiącego
Uzyskana liczba punktów

2

Tak

Nie

Tak

Nie

Maksymalna
liczba punktów
16

Uzyskana liczba
punktów

4
20

Data przeprowadzenia oceny formalnej
Data przeprowadzenia oceny merytorycznej
Podpis członka/członkini Komisji Rekrutacyjnej

Strona

3

Uwagi (w przypadku braku napisać „brak”)

[Wpisz tutaj]

