Numer wniosku:
Nazwa Wnioskodawcy:
Imię i nazwisko osoby oceniającej:

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU ZŁOŻONEGO W NABORZE NA MIKROGRANTY
W RAMACH PROGRAMU „MIKROGRANTY NGO”

Maksymalna
liczba punktów

Kryterium oceny
Czy Wnioskodawca posiada odpowiednie zasoby potrzebne do
zrealizowania projektu?
Jakie Wnioskodawca posiada doświadczenie i lub wiedzę
przydatną do realizacji działań projektowych?

5

Czy Wnioskodawca wskazał zasoby, które nie są w jego
posiadaniu ale, które może wykorzystać na rzecz projektu?
Czy w projekcie wezmą udział wolontariusze?

Czy została zdefiniowana grupa odbiorców projektu? Czy
Wnioskodawca określił sposób dotarcia do odbiorców?
W jakim stopniu zostały właściwie zidentyfikowane
potrzeby/problemy społeczności lokalnej/ grupy docelowej, na które
będzie odpowiadał projekt?
Czy Wnioskodawca wykazał przyczyny opisywanego problemu/
sytuacji wymagającej zmiany?

15

Czy Wnioskodawca wykazał, że konsultował planowane działania z
grupami osobami do których będą adresowane?

Czy zaplanowana zmiana społeczna jest możliwa do osiągnięcia?
Jeśli tak, to w jakim stopniu?
W jakim stopniu pożądana zmiana społeczna odpowiada na
zidentyfikowane potrzeby?

10

Czy działania zaplanowane w projekcie są zgodne z pożądaną
zmianą społeczną?
W jakim stopniu zaplanowane działania prowadzą do
osiągnięcia zaplanowanych rezultatów?
Czy zaplanowane działania są możliwe do realizacji we
wskazanych przez Wnioskodawcę terminach i miejscach?

12

Czy zaplanowane działania sprzyjają tworzeniu i utrzymywaniu
więzi społecznych?
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Liczba
punktów
przyznanych

Uzasadnienie
decyzji

Czy Wnioskodawca planuje włączyć do działań projektowych
społeczność lokalną/ grupy docelowe? Np: mieszkańców,
szkoły, lokalnych przedsiębiorców, domy kultury, biblioteki,
organizacje pozarządowe, beneficjentów działań.
Jeśli tak, to w jakim zakresie?

15

Czy Wnioskodawca opisuje w jaki sposób zaangażuje
społeczność lokalną/ grupy docelowe do realizacji
poszczególnych etapów projektu?

Na ile przyjęte do kalkulacji stawki za towary i usługi są rzetelnie
oszacowane i zgodne z cenami rynkowymi?

8

Na ile kalkulacja kosztów jest uzasadniona i spójna z planowanymi
działaniami?

10

Na ile proponowane wydatki są niezbędne do realizacji zadania?
Czy zaplanowane koszty są uzasadnione w kontekście charakteru
projektu, liczby uczestników, czasu trwania działań?

Czy wniosek został złożony przez podmiot, który w dniu składania
wniosku o dofinansowanie nie przekroczył 2 lat od dnia rejestracji w
Krajowym Rejestrze Sądowym, innym właściwym rejestrze lub licząc
od dnia powołania w przypadku podmiotów nie rejestrowanych?

8

Czy opisane we wniosku działania uwzględniają kryteria dostępności
dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jeśli tak to w jakim zakresie?

5

Czy Wnioskodawca planuje realizować działania projektowe na
infrastrukturze powstałej w ramach WBO. Punktacja stopniowana w
zależności od stopnia wykorzystania infrastruktury WBO.

0/3/5

Maksymalna suma punktów

93

Informacja o rekomendowanej kwocie mikrograntu
Pozycja w budżecie

Wnioskowana kwota w
pozycji

Rekomendowana kwota w
pozycji

Inne uwagi
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Uzasadnienie
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