
 
 

 

 

Zał. 2 do Regulaminu                                   KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ 

Kryteria merytoryczne konkursu 
(na ile udzielono konkretnych, jasnych, logicznych i przekonujących odpowiedzi 
we wniosku) 

Ocena na 
podstawie 
pkt we 
wniosku 

Liczba 
punkt. 

Przyzn. 

Diagnoza społeczności i potrzeb: 
- na ile konkretnie można ocenić potencjał organizacji? Na Inicjatywa jest spójna 
z planami organizacji? 
- na ile konkretnie (z podaniem nazw i liczb), rzetelnie i wiarygodnie opisano 
społeczność, w której działa organizacja? 
- na ile wskazano potencjalnych partnerów  – instytucje, organizacje, grupy, 
opisano ich zasoby i potrzeby, na ile zasoby i korzyści są spójne z wizją projektu? 

 
I.2 
 
II.2 
 
II.4  

25  

Dobro wspólne 
- na ile jasno zdefiniowano dobro wspólne (czy jest ono konkretne i 
przekonujące) – czy wynika z potencjału i potrzeb danej społeczności? 

 
II.3 

10  

Opis działań: 
- czy działania są adekwatne do założonego celu związanego z dobrem 
wspólnym, są z nim zgodne? 
- czy działania opisują konkretnie co, kiedy, z kim, dla kogo, w jaki sposób i w 
jakim zakresie będzie zrealizowane (opis pozwala na wyobrażenie sobie jak 
projekt będzie przebiegał i przekonuje, że realizatorzy go przemyśleli)? 
- na ile zaangażowano partnerów? 

 
 
 
II.5 

25  

Alternatywa dla działań w sytuacji zaostrzenia epidemii 
- na ile wystarczająco przemyślano dostosowanie działań do zmieniającej się 
sytuacji pandemicznej? 

II.6 10  

Promocja: 
- na ile zaplanowano i opisano, w jaki sposób projekt będzie promowany i 
opisana promocja jest realna do przeprowadzenia w lokalnej społeczności i na 
terenie powiatu grójeckiego? 
- na ile opisano, w jaki sposób promowani będą organizatorzy i darczyńcy? 

II.7 10  

Budżet: 
- na ile wszystkie koszty wynikają jasno z celu projektu, opisu działań i są z nim 
spójne?  
- na ile podano konkretne jednostki miary oraz stawki rynkowe, co pozwala na 
weryfikację kosztów? 
- czy ujęte koszty zawierają się w katalogu kosztów kwalifikowalnych, budżet nie 
zawiera błędów rachunkowych, koszt wyposażenia nie przekracza 1000zł? 
(niespełnienie tego punktu stanowi błąd formalny)? 

II.8 20  

Punkty dodatkowe - strategiczne 
- czy przedstawiciele organizacji brali udział w szkoleniach przygotowujących 
do konkursu? 
- czy projekt może być dobrą praktyką działań realizowanych w warunkach 
pandemii? 
- czy projekt zakłada realizację działań w partnerstwie z samorządem, 
instytucjami, innymi organizacjami, lub grupami nieformalnymi? 
- czy organizacja korzystała już z podobnych dofinansowań? 

 
  

  

Razem    

 


