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PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKÓW DO KARTY ZGŁOSZENIOWEJ 

w ramach modelu wsparcia pt. „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości 

bieszczadzkiej”  

realizowanego na podstawie umowy o powierzenie grantu nr WER19SZA0023 

przez STAWIL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Grantobiorca) 

w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu (Partner), 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: 

„SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

1.  

Informacje zawarte w załącznikach od 1 do 4 dostarczają informacji o kandydatach do udziału w modelu wsparcia, które 

częściowo podlegają ocenie punktowej. 

ZASADY NALICZANIA PUNKTACJI: 

1) Diagnosta analizujący załączniki poddaje je ocenie punktowej na następujących zasadach: 

a. w Załączniku nr 1 za każdy dowód z zakresu „kompetencje cyfrowe”: 4 pkt 

b. w Załączniku nr 2: 

za każdy pierwszy od lewej wybór odpowiedzi (tj. zaznaczenie): 1 pkt 

za każde drugie od lewej zaznaczenie: 2 pkt 

za każde trzecie od lewej zaznaczenie: 3 pkt 

c. w Załączniku nr 3: 

za każde pierwsze od lewej zaznaczenie: 1 pkt 

za każde drugie od lewej zaznaczenie: 2 pkt 

za każde trzecie od lewej zaznaczenie: 3 pkt 

natomiast przy innych wyborach odpowiedzi (zaznaczeniach) – dotyczy załącznika nr 2 i 3: 0 pkt 

2) Maksymalna liczba pkt. z Załącznika nr 2 wynosi: 45 pkt 

3) Maksymalna liczba pkt. z Załącznika nr 3 wynosi: 54 pkt 

4) Standaryzowana liczba punktów na tym etapie diagnozy liczona jest wg wzoru:  

(suma punktów z Załącznika nr 1) + (suma punktów z Załącznika nr 2) + (suma punktów z Załącznika nr 3) 

5) Maksymalna liczba punktów standaryzowanych wynosi przynajmniej 99 pkt (dokładnie: [99 + (suma punktów 

z Załącznika nr 1)]). 

2.  

ZASADY KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW DO ODBYCIA ROZMOWY USZCZEGÓŁOWIAJĄCEJ (WYWIADU) 

Z DIAGNOSTĄ: 

Wszyscy kandydaci kwalifikują się do rozmowy uszczegółowiającej (wywiadu). 


