
 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 4 do Procedur realizacji projektu grantowego w projekcie „Szansa – nowe możliwości 

dla dorosłych”: Wzór Karty Oceny  

 
NUMER IDENTYFIKACYJNY: …………………………. 

 
 

 
KARTA OCENY  

PROJEKT „SZANSA – NOWE MOŻLIWOŚCI DLA DOROSŁCYH” 
 

 
 

I. IDENTYFIKACJA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO 
 

Numer formularza zgłoszeniowego:  

Nazwa Podmiotu składającego formularz zgłoszeniowy:  

Tytuł modelu wsparcia:  

 
 
II. OCENA FORMALNA 
 
1. Kryteria oceny formalnej formularza zgłoszeniowego 
 

Formularz zgłoszeniowy złożono w nieprzekraczalnym terminie wskazanym 
w Zaproszeniu do udziału w rekrutacji.  

 Tak 
 Nie 

Formularz zgłoszeniowy złożono w formie elektronicznej w systemie 
teleinformatycznym FRSE.  

Tak 
 Nie 

Zgłoszenie zostało złożone na formularzu obowiązującym w danym naborze. Tak 
 Nie 

Formularz zgłoszeniowy jest kompletny (wypełniono wszystkie obowiązkowe pola).   Tak 
 Nie 

Formularz zgłoszeniowy wypełniono w języku polskim.  Tak 
 Nie 

Podmiot składający formularz zgłoszeniowy ma siedzibę na terenie Polski.   Tak 
 Nie 



 

 

 

 

 

 

Opis modelu wsparcia zakłada, że będzie on realizowany na terenie Polski.  Tak 
 Nie 

Formularz zgłoszeniowy został podpisany przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania Podmiotu i zaciągania prawnie wiążących zobowiązań. 

 Tak 
 Nie 

Podmiot nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o finansowanie, w tym 
wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych. 

Tak 
 Nie 

Formularz zgłoszeniowy został złożony przez Podmiot uprawniony do składania 
formularzy zgłoszeniowych w niniejszym naborze projektu „Szansa”, tj. osobę 
prawną/jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębne ustawy 
przyznają zdolność prawną, a której głównym celem działalności nie jest osiągnięcie 
zysku, a także szkołę, placówkę kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia 
zawodowego (w rozumieniu art. 2 punkt 2 i 4 prawo oświatowe), bibliotekę, dom 
kultury, jednostkę samorządu terytorialnego lub jej jednostkę organizacyjną, 
uniwersytet ludowy, uniwersytet otwarty, uniwersytet trzeciego wieku, uczelnię 
wyższą, ośrodek dla cudzoziemców. 

Tak 
 Nie 

Podmiot realizuje i wskazał 1 projekt o charakterze edukacyjnym/szkoleniowym dla 
osób dorosłych, które zrealizował w okresie ostatnich 12 miesięcy. 

Tak 
 Nie 

 
III OCENA POTENCJAŁU ORGANIZACJI 

 

Lp. Przedmiot/Kryteria oceny 
Przyznane 

punkty 

Uzasadnienie 

oceny 

1. Liczba miesięcy doświadczenia w ostatnich 6 latach 

kalendarzowych (licząc od dnia złożenia formularza 

zgłoszeniowego), w działalności związanej ze wsparciem 

cudzoziemców (nie sumuje się okresów poszczególnych 

aktywności). 

  

 

Punktacja:  

- od 13 do 36 miesięcy doświadczenia: 3 punkty. 

- od 37 miesięcy do 60 miesięcy doświadczenia: 6 punktów 

- 61 miesięcy i więcej doświadczenia: 9 punktów 
 

Maksymalnie w tym kryterium można przyznać 9 punktów. 

 

Przedmiot/Kryteria oceny 
Przyznane 

punkty 

Uzasadnienie 

oceny 



 

 

 

 

 

 
2. Liczba zrealizowanych projektów o charakterze 

edukacyjnym/szkoleniowym wspierających dorosłych 

cudzoziemców, trwających przynajmniej 4 miesiące w 

okresie ostatnich 5 lat (licząc od dnia złożenia formularza 

zgłoszeniowego). 

  

 

Punktacja: 

- 1 - 2 projekty: 2 punkty 

- 3 - 4 projekty: 4 punkty 

- 5 - 6 projektów: 6 punktów 

- 7 - 8 projektów: 8 punktów 

- 9 i więcej projektów: 10 punktów 

 

Maksymalnie w tym kryterium można przyznać 10 punktów. 

 

Przedmiot/Kryteria oceny 

Przyznane 

punkty 

Uzasadnienie 

oceny 

3. Kwalifikacje/doświadczenie kadry/kluczowych osób, 

którymi dysponuje/będzie dysponował Podmiot w dniu 

składania formularza zgłoszeniowego.  

a) trener/nauczyciel/szkoleniowiec   

b) glottodydaktyk/lektora języka polskiego   

c) tłumacz/opiekun wsparcia edukacyjnego/asystent 

międzykulturowy (władający językiem ukraińskim 

i polskim w stopniu pozwalającym na 

komunikację). 

  

 RAZEM przyznane punkty  

 

Punktacja: 

− 0-3 punkty za opis dla punktu a 

− 0-3 punkty za opis dla punktu b 

− 0-3 punkty za opis dla punktu c 

Aby otrzymać 3 punkty za opis dla punktu a, b lub c należy wskazać minimum jedną osobę wraz 
z pełnym opisem. 
Pełen opis zawiera: wskazanie planowanej funkcji wraz z syntetycznym opisem posiadanych 
kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, podstawę dysponowania (zatrudnienie na umowę o pracę, 
umowę zlecenie, umowę o wolontariat lub inną formę zaangażowania) oraz syntetyczny opis 
dotychczasowej współpracy. 



 

 

 

 

 

 
Niezależnie od liczby osób wskazanych, w każdym z punktów a-c można uzyskać maksymalnie po 3 

punkty. 

 

Maksymalnie w tym kryterium można przyznać 9 punktów 

 

Przedmiot/Kryteria oceny 
Przyznane 

punkty 

Uzasadnienie 

oceny 

4. Wykazanie się realizacją inicjatyw/przedsięwzięć na rzecz 

grupy docelowej po 24 lutego 2022 r. zgodnych z profilem 

konkursu 

  

 

Punktacja: 

− 1 inicjatywa/przedsięwzięcie – 1 punkt 

− 2 inicjatywy/przedsięwzięcia – 2 punkty 

− 3 i więcej inicjatyw/przedsięwzięć – 3 punkty. 
Oceniane będą tylko inicjatywy/przedsięwzięcia zgodne z profilem konkursu (pomoc prawna, pomoc 
psychologiczna, wsparcie w nauce języka polskiego, tłumaczenia, inne wsparcie edukacyjne). 
 

Maksymalnie w tym kryterium można przyznać 3 punkty. 

 
 

2. Załączniki do formularza zgłoszeniowego 
 

Dołączono skan wypełnionego „Oświadczenia” i podpisanego przez reprezentanta 
prawnego Podmiotu składającego formularz zgłoszeniowy.  

 Tak 
 Nie 

Dołączono skan aktualnego dokumentu rejestrowego lub innego dokumentu 
zawierającego informację o reprezentacji prawnej Podmiotu i zakresie działalności, 
np. dokument powołujący na dyrektora. Z wyjątkiem dokumentów dostępnych 
elektronicznie w rejestrach publicznych, np. KRS). 

 Tak 
 Nie 
 Nie 

dotyczy 

Dołączono oświadczenie Podmiotu o kwalifikowalności VAT. Tak 
 Nie 

Uwagi: 

 

 
 

III. KOŃCOWA OCENA  

 
Formularz zgłoszeniowy musi spełniać kryteria formalne, aby przejść do etapu oceny potencjału 

organizacji. 



 

 

 

 

 

 
Formularz zgłoszeniowy na etapie oceny potencjału organizacji musi uzyskać co najmniej  

12 punktów. Podmioty, które nie uzyskają minimalnej liczby punktów zostaną odrzucone z powodu 

zbyt niskiego potencjału do wdrażania modelu. 

 

 Formularz zgłoszeniowy spełnia kryteria formalne. 

 Formularz zgłoszeniowy nie spełnia kryteriów formalnych – formularz odrzucony.  

 Formularz zgłoszeniowy uzyskał minimalną liczbę punktów (powyżej 12) w zakresie potencjału 

organizacji. Przyznana liczba punktów - … 

 Formularz zgłoszeniowy nie uzyskał minimalnej liczby punktów (poniżej 12) w zakresie potencjału 

organizacji – formularz odrzucony. 

 Ogólna ocena formularza: 

Pozytywna 

Negatywna 

Uwagi: 

 

OŚWIADCZENIE   
 
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 271 i 272 Kodeksu karnego oświadczam, że: 
 

1) nie przygotowywałem/łam niniejszego formularza zgłoszeniowego; 

2) nie łączył mnie lub nie łączy związek małżeński, stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z reprezentantem 
prawnym Podmiotu składającego formularz zgłoszeniowy, jego zastępcą prawnym lub członkami 
organów zarządzających lub organów nadzorczych Podmiotu; 

3) przed upływem 3 lat od dnia ogłoszenia o rekrutacji nie pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia 
z Podmiotem składającym formularz zgłoszeniowy i nie byłem członkiem organów zarządzających lub 
organów nadzorczych Podmiotu składającego formularz; 

4) nie pozostaję z Podmiotem składającym formularz zgłoszeniowy w takim stosunku prawnym lub 
faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności; 

5) zobowiązuję się do zachowania w poufności informacji i dokumentów ujawnionych mi lub 
wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny 
formularza zgłoszeniowego i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej 
oceny i nie powinny być ujawnione stronom trzecim.  



 

 

 

 

 

 
W przypadku stwierdzenia którejkolwiek z powyżej wymienionych zależności zobowiązuję się do 
niezwłocznego poinformowania o tym fakcie w formie pisemnego wniosku o wyłączenie z procedury 
oceny. 

 

Data i podpis oceniającego: 

 

………………………………   


