
 

            

Załącznik nr 4 do Regulaminu animacji lokalnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

 

KARTA OCENY  
w ramach Projektu 

"MOWES 2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar 
Metropolitalny" 

 

OCENA FORMALNA FORMULARZA 

 
Dane Kandydata: 

Nazwa jednostki 
samorządu 
terytorialnego 

 

 
Kryteria formalne:  

L.p. Kryterium oceny TAK NIE 

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 lub jest skanem oryginalnego dokumentu   

4. Formularz jest właściwie wypełniony, we wszystkich dotyczących Kandydata 
miejscach. 

  

5. Kandydat spełnia kryteria formalne do udziału w animacji lokalnej tj. jest JST z 
terenu Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (tj. powiatów: bocheńskiego, 
krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego, wielickiego, m. 
Kraków). 

  

 

Czy zgłoszenie Kandydata spełnia kryteria 
formalne do udziału we wsparciu? 

Tak Nie 

      
 

OCENA MERYTORYCZNA FORMULARZA– pierwszy etap  

 

Lp. 
Kryterium 

Liczba 
przyznanych 

punktów 
Uzasadnienie 

1 Siedziba w powiecie miechowskim lub 
proszowickim  
(TAK – 3 punkty) 

  

2 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 

 znajomość potrzeb lokalnych 
organizacji/grup nieformalnych 

 adekwatność planowanych działań 
wobec potrzeb lokalnych 

 innowacyjność i/lub 
kompleksowość planowanych 
działań 

(w skali 0-10 punktów) 
  

 

 
 
 

 

Czy Kandydat uzyskał minimalną liczbę 
punktów uprawniającą do kwalifikacji na 
rozmowę rekrutacyjną?1 

Tak Nie 

 

Data przeprowadzenia oceny formalno – 
merytorycznej (1 etap) 

  

Podpis członka/członkini Komisji Rekrutacyjnej   
  

Uwagi (w przypadku braku napisać „brak”)   

 

OCENA MERYTORYCZNA FORMULARZA– drugi etap  

 

Lp. 
Kryterium 

Liczba 
przyznanych 

punktów 
Uzasadnienie 

1 Motywacja do udziału w Projekcie (w 
tym dostępność zasobów osobowych, 
organizacyjnych i czasowych JST w 
odniesieniu do planowanych działań i 
efektów), deklaracja Przewodniczącego 
organu stanowiącego w obszarze 
wprowadzenia rozwiązań sprzyjających 
rozwojowi ekonomii społecznej  w 
danej JST  
(w skali 0-6 punktów) 

  

2 

Pogłębienie informacji zawartych w 
formularzu rekrutacyjnym dotyczących 
pomysłu na rozwój ekonomii 
społecznej na terenie danej JST 
(w skali 0-4punktów) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Kandydaci, którzy pozytywnie przeszli ocenę formalną oraz uzyskali minimum  7  punktów z oceny 
merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego kwalifikują się do etapu rekrutacji, jakim jest spotkanie 
rekrutacyjne. 
 



 

            

 
 

 

Czy Kandydat uzyskał minimalną liczbę 
punktów podczas rozmowy rekrutacyjnej?2 

Tak Nie 

 

Data przeprowadzenia  rozmowy rekrutacyjnej (2 
etap) 

  

Podpis członka/członkini Komisji Rekrutacyjnej   
  

Uwagi (w przypadku braku napisać „brak”)   

 
 

POSUMOWANIE OCENY FORMALNO 
MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 

 

Czy zgłoszenie Kandydata spełnia kryteria formalne do udziału 
we wsparciu? 

Tak Nie 

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

Tak Nie 

Czy Kandydat uzyskał minimalną liczbę punktów podczas 
rozmowy rekrutacyjnej? 

Tak Nie 

 

Lp. Nazwa kryterium 
Maksymalna 

liczba punktów 
Uzyskana liczba punktów 

1a 
Siedziba w powiecie miechowskim lub proszowickim  
 

3 

13 

 

1b 

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 

 znajomość potrzeb lokalnych organizacji/grup 
nieformalnych 

 adekwatność planowanych działań wobec potrzeb 
lokalnych 

 innowacyjność i/lub kompleksowość planowanych 
działań 

 

10 

2a 

Motywacja do udziału w Projekcie (w tym dostępność 
zasobów osobowych, organizacyjnych i czasowych JST 
w odniesieniu do planowanych działań i efektów), 
deklaracja Przewodniczącego organu stanowiącego w 
obszarze wprowadzenia rozwiązań sprzyjających 
rozwojowi ekonomii społecznej  w danej JST  

6 10 

 

                                                           
2 Minimalna liczba punktów zdobyta podczas rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 5. 
 
 



 

            

2b 

Pogłębienie informacji zawartych w formularzu 
rekrutacyjnym dotyczących pomysłu na rozwój 
ekonomii społecznej na terenie danej JST 
 

4 

SUMA 23  

 

Data przeprowadzenia oceny formalnej i 
merytorycznej formularza zgłoszeniowego 

 

Podpis członka/członkini Komisji Rekrutacyjnej 
 
 

Uwagi (w przypadku braku napisać „brak”) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


