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Załącznik nr 3 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ 

Numer oferty: .............................................. 

Nazwa realizatora Mikrograntu tj. organizacji pozarządowej/ lidera grupy nieformalnej: 

.................................................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko osoby oceniającej ofertę: ............................................................................................ 

Liczba przyznanych punktów: ...................................... 

 

OCENA MERYTORYCZNA 

KRYTERIA MERYTORYCZNE Ocena 

maksymalna 

Ocena 

Przyznana 

Uzasadnienie 

odjęcia punktów 

Czy projekt jest rzeczywiście potrzebny w 

środowisku lokalnym? 

TAK – 5 

NIE - 0 

  

W jaki stopniu problemy, potrzeby i zasoby 

lokalnej społeczności, z którą projekt 

będzie realizowany zostały 

zidentyfikowane przez Oferenta. Ocenie 

podlega różnorodność źródeł informacji, 

wiarygodność, sposób pozyskania 

informacji. (Ocena diagnozy). 

0-10   

W jakim stopniu trafnie zidentyfikowana 

jest grupa docelowa projektu, czyli rodziny, 

które będą objęte bezpośrednim 

wsparciem i ich najbliższe otoczenie. 

0-5   

W jakim stopniu cele projektu zostały 

prawidłowo sformułowane i wynikają z 

przedstawionej diagnozy. Oceniany jest 

związek przyczynowo - skutkowy. (Spójność 

opisu projektu z celami, zaplanowanym 

działaniem, budżetem i wskaźnikami jakie 

zostały określone do osiągnięcia). 

0-5   



 

Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” oraz Stowarzyszenie Instytut Zachodni 
Biuro Projektu: 60-501 Poznao, ul. Bukowska 27/29 

Infolinia: 666 73 99 81. E-mail: ngo@dzialamyrazem.pl 
www.dzialamyrazem.pl 

 

Adekwatność podejścia w planowaniu 

projektu zakładającego wspólne działania 

rodzin, w tym współpraca z podmiotami 

lokalnymi. 

0-5   

Stopień zaangażowania rodzin i lokalnej 

społeczności w realizację projektu. 

0-5   

Opis zakładanych rezultatów - Co będzie 

bezpośrednim efektem (materialne 

„produkty” lub „usługi” zrealizowane na 

rzecz uczestników zadania, którymi są 

rodziny) realizacji oferty. 

0-5   

Wpływ proponowanych działań na 

uczestników, organizacje zaangażowane w 

realizację projektu oraz inne podmioty 

będące interesariuszami działań. W tym 

także trwałość rezultatów działań 

zawartych we wniosku i jakość środków 

mających na celu upowszechnienie 

rezultatów. 

0-5   

Zasadność planowanych kosztów w 

stosunku do celów, rezultatów i zakresu 

działań, które obejmuje wniosek. 

0-5   

Realność pozyskania wkładu własnego. 0-5   

Możliwość kontynuacji działań w 

przyszłości. 

0-5   

SUMA MAX  60  
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Dodatkowe kryterium strategiczne 

  Ocena 

maksymalna 

Ocena przyznana 

Konsultacje projektu 

z ekspertami CDR 2 

5   

  

  

 

ŁĄCZNA OCENA _____        

 

_________________________________________ 

                             Data i podpis oceniającego 

 


