KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU nr: .................................... – dotyczy Modułu I
KRYTERIA OCENY WNIOSKU - punktacja stała

1
a)

b)

c)

2

stopień niepełnosprawności

znaczny (I grupa inwalidzka)

(jeden stopień do wyboru)

umiarkowany (II grupa inwalidzka)

osoby z dysfunkcją 4 kończyn lub z brakiem obu kończyn górnych lub niewidome

Punktacja
nr 2 wniosku

5
10
5

osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, osoby głuchoniewidome

5

25

Aktywność zawodowa:

b)

osoba zatrudniona (bez względu na okres i formę zatrudnienia)

c)

osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy

d)

rodzic/opiekun prawny przebywający na urlopie wychowawczym/opiekuńczym
(dot. Obszaru D)

5

100

110

5
-20

Aktualnie realizowany etap kształcenia:

a)

osoby kontynuujące studia (podyplomowe, doktoranckie, przewód doktorski)

25

b)

osoby kontynuujące studia (studia I lub II stopnia, magisterskie)

20

c)

osoby rozpoczynające naukę na studiach (bez względu na poziom i formę)

15

d)

osoby rozpoczynające i kontynuujące naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub policealnej

15

25

Miejsce zamieszkania:

a)

wieś/miasto do 5 tys. mieszkańców

5

b)

dotyczy wyłącznie Obszaru C Zadanie nr 1 i 2 – w budynku, w którym mieszka
Wnioskodawca nie ma barier architektonicznych (istnieje możliwość samodzielnego
poruszania się wózkiem)

5

5

Punktacja
nr 1 wniosku

10

osoby z dysfunkcją obu nóg i jednej ręki lub dysfunkcją obu rąk i jednej nogi lub ze
znacznym niedowładem obu kończyn górnych, osoby niedowidzące

osoba aktywna zawodowo, jednocześnie podnosząca kwalifikacje zawodowe lub działająca
na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych

4

Maksymalna
liczba punktów

Stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, zakres niepełnosprawności:

a)

3

Maksymalna
liczba punktów

10

Inne kryteria:

a)

Wnioskodawca nie otrzymał dotąd dofinansowania ze środków PFRON na zakup
przedmiotu dofinansowania objętego wnioskiem

5

b)

dodatkowe osoby niepełnosprawne
w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy

– w przypadku jednej osoby

5

(jeden przypadek do wyboru)

– w przypadku więcej niż jedna osoba

8

c)

szczególne utrudnienia Wnioskodawcy (pkt 3.7 wniosku)

d)

Uzasadnienie wyboru danego przedmiotu dofinansowania w odniesieniu do posiadanych
zasobów; uzasadnienie wniosku wskazujące, że wnioskowany przedmiot dofinansowania
podniesie jakość wykonywanej pracy lub poziom wykształcenia

e)

wniosek był kompletny w dniu przyjęcia

RAZEM OCENA WNIOSKU (PKT 1- 5)

30

5
10
2
maksymalnie 200

................
Minimalna liczba punktów, uprawniająca do uzyskania dofinansowania wynosi: 20

....................

OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKU - korekta
Liczba
punktów
ogółem

Proponowana kwota
dofinansowania
(w złotych)

Opinia eksperta (o ile dotyczy)
wraz z merytorycznym, krótkim uzasadnieniem
w zakresie najistotniejszych zastrzeżeń

pozytywna:



negatywna:



Pieczątka imienna, data, podpis pracownika
dokonującego oceny merytorycznej wniosku

...........

..............

Data przekazania wniosku do opinii eksperta ........../ ........./ 20......... r. (o ile dotyczy)
Opinia Eksperta (merytoryczne uzasadnienie najistotniejszych zastrzeżeń):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………...................

data i czytelny podpis eksperta

Data przekazania wniosku do decyzji w sprawie dofinansowania ze środków PFRON: ....../......./20... r.

