Załącznik do regulaminu projektu - „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
Pełna nazwa Wnioskodawcy/Nazwa grupy
nieformalnej/Nazwa grupy
samopomocowej
Tytuł Inicjatywy
Numer wniosku

Kryterium oceny
1.

Maksymalna
ilość
punktów

Na ile Wnioskodawca jasno zdefiniował potrzebę, ważną dla
społeczności/odbiorców/Młodych organizacji pozarządowych
wpisującą się w sferę pożytku publicznego

0 - 10

Na ile działania są adekwatne do opisanej potrzeby i atrakcyjne
dla odbiorców działania oraz właściwy do założeń ze względu na
przyjęty harmonogram.

0 - 10

Na ile zaplanowane działania rekrutacyjne zapewniają
transparentność i zachowanie zasad równego dostępu do udziału
potencjalnych odbiorców oraz jasno, przejrzyście i zrozumiale
definiują samych odbiorców Inicjatywy

0-5

4.

Na ile rezultaty planowane do osiągniecia są ważne w kontekście
zdefiniowanej potrzeby, wymierne i realne do osiągnięcia

0 - 10

5.

Na ile działania opierają się o współpracę z partnerami
instytucjonalnymi i wolontariuszami.

0-5

6.

Na ile dziania promocyjne przewidują różnorodne, skuteczne
i efektowne sposoby komunikowania o planowanych działaniach
w ramach danej Inicjatywy

0-5

Na ile realizacja Inicjatywy przyczyni się do kontynuowania
wybranych działań i podtrzymania aktywności środowisk lub
grup społecznych po jej zakończeniu

0-5

2.

3.

7.

8.

Na ile budżet jest adekwatny do zaplanowanych działań

9.

Na ile wskazane przez Wnioskodawcę źródło i metoda
wniesienia wkładu własnego są realne

0-5

10.

Na ile zasoby i doświadczenie Wnioskodawcy są przydatne dla
wdrożenia/realizacji Inicjatywy

0-5

Ocena łączna
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Przyznana
ocena

0 - 10

Max. 70
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Kwestionowane pozycje wydatków jako niekwalifikowane lub wysokości kosztów:
Pozycja w kosztorysie

Kwota kwestionowana

Uzasadnienie/kwota rekomendowana

Krótkie uzasadnienie oceny/uwagi lub inne dostrzeżone błędy:

Proponowana kwota dofinansowania:
Imię i nazwisko eksperta dokonującego oceny:
Data oceny:
Czytelny podpis eksperta:
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