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Unia Europejska
Ęuropejski Fundusz §połeczny

Proj€kt w§Ńłfh]ónsowairy ześrodkófl gUropejskiego Funduszu Spolęc?nego W ramach Regionalnego Programu operac{nego Województwa ŚWiętokrzyskiego na laia 2014-2020

Załącznik nr7 do Regulaminu Realizacji PĘektu

Pan/i.

Decyzja kwa l ifikacyj na
według kryteriów oceny - wagi punktowej naboru Uczestników Projektu

do pĘektu pt. ,,Utwozenie Świetlicy Terapeutycznej w Kurozwękach dla osób z niepełnosprawnością

intelektualną "

w ramach Regiona I nego Prog ramu Operacyj nego Województwa Świętokzyskiego
(ze środ ków Eu ropejskiego Fund uszu Społecznego).

Kryterium formalne / obligatoryjne Odpowiednio
postaw,,x"

1 Projekt jest skierowany WYŁĄCZNIE do UP zagrożonych TAK NlE
ubóstwem iwykluczeniem społecznym, które uczą się
lub pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego powiat staszowskiw WŚ.

2 UP niekorzystający z tego samego typu wsparcia w TAK
innych Projektach współfinansowanych przez UE w
ramach EFS

3 UP z niepełnosprawnością intelektualną,bez ozeczenia
o stopniu niepełnosprawności, o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z
n iepełnosprawnością sprzężoną, z zabu rzen iam i

psychicznymi, w tym UP z niepełnosprawnością
intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami
będące wychowan kami Ośrod ka Rehabi l itacyj no-
Ed u kacyjno-Wyc howawczego.*

4 Rodziny zagrożone ubóstwem iwykluczeniem
s pdecznym, przeżyw aiące trud n ośc i w wypełn ia n i u
f un kcji opieku ń czo-wychowawczych ze wzg lęd u na
osoby z niepełnosprawnością intelektua lną, kwal ifikujące
lub korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej
zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 o pomocy
społecznej**.

r#E Projekt pn. ,,,,Utworzenie Świetlicy Terapeutycznej w Kurozwękach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną"

lwl Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością lntelektualną Kolo w Staszowie

ill l*ł 28-200 Staszów, ul. Ryh^/iańska 23 NlP 866-t5o-47-24 REGoN 260347290
b łłl r'§' Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartei z Województw€m świętokrryskim reprezentowanym pneu Zaruąd WoJewództwa

pelniącYm funkcję lnssucii zarządlaią€ej Regionalnym Programem operacYinym Woiewództwa Świętoknyskiego na lata 2o1+202o

t]
. NlE

n
NlE

n
NlE

n

n
TAK

t]

TAK

t]



Funtlusze
Europejskie
Program Regionalny

\,V(]|E\\.OL)l]Wt)
5\tlĘT()KRZYsKlI

Kryterium dodatkowe / premiujące

UP lub rodziny zagroźone ubóstwem i wykluczeniem
społecznym doświadczającym wielokrotnego wykluczenia
społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu
więcej niż jednej z pzesłanek, o których mowa w rozdziale 3
pkt. 15 Wytycznych w zakresie realizacji pzedsięwzięó w
obszarze włączenia społ. (,..)

Płeó: Mężczyźni (rodzic)

Rodzina niepełna, w szczególności matka samotnie
wychowująca osobę z niepełnosprawnością intelektualną

Rodzina wielodzietna

Rodzina z uzależnionym członkiem rodziny

Rodzina z bezrobotnym członkiem rodziny

Osoby zag roźone u bóstwem i wykluczen iem społecznym
zam ieszkujące obszary poddane rewitalizacj i wskaza ne w
gminnych programach rewitalizacji

Osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościow a 201 4-2020

Maksymalna liczba punktów 70

Kwalifikacja - najwyższa liczba punktów

Unia Europejska r..''.. l
EuroDejski Fundusz Sooleczny | '. . .' I

koiekt wspólfimnsowany ze środków Europejskiego Funduszu Spolecznegow ramach Regionalrego Programu operacyjnego Woiewództwa Świ?iokrży§ki€go na lata 2014-2020

Liczba
punktów

10 pkt

10 pkt

10 pkt

10 pkt

10 pkt

10 pkt

5 pkt

5 pkt

Suma punktów

Kwalifikuję - nie kwalifikuję PanaiPanią ...

do uczestnictwa w Projekcie.

"dot. wyłącznie osób z niepełnosprawnościami
**dot. wyłącznie rodziców osób z niepełnosprawnościami

ZaŃierdził: §porządził:

Dyrektor oordynator
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Projekt pn. ,,,Utworzenie Świetlicy Terap€utycznej w Kurozwękach dla osób z niepelnosprawnością intelektualną"

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością lntelektualną Kolo w Staszowie
28-200 Staszów, ul. Rytwiańska 23 NlP 866-150-47-ż4 REGON 260341290

Proiekt realiżowany na podstaw'l€ umowy o dofinansowanie zawaŃej z Woiewództwem Świętokrzyskim .eprezentowanYm pźez zafząd Woiewódtwa
pełniąrym funkcię lnssu€ii zanądzając€' Re8ionalnym P.og.amem op€racYinFn Województwa Świ$okzysklego na lata 2014-2020
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