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ZAŁĄCZNIK NR 3 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ 

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

Nazwa realizatora Mikrograntu tj. 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 

oraz zgodny z celem 

Konkursu? 

UWAGA! W tym kryterium 

przyznajemy 5 punktów jeżeli 

TAK lub 0 jeżeli NIE. 

TAK – 5  

NIE - 0 

  

W jakim stopniu problemy, 

potrzeby i zasoby 

społeczności seniorów oraz 

trudności i bariery 

zostały zidentyfikowane 

przez Grupę Nieformalną.  

Ocenie podlega 

różnorodność źródeł 

informacji, wiarygodność, 

sposób pozyskania 

informacji. (Ocena diagnozy).  

0-10     

W jakim stopniu cele 

projektu zostały prawidłowo 

0-5   
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sformułowane i wynikają z 

przedstawionej diagnozy. 

Oceniany jest związek 

przyczynowo - skutkowy. 

(Spójność opisu z celami, 

działaniem, budżetem 

rezultatami). 

W jakim stopniu 

zaplanowane przez Grupę 

Nieformalną działania są 

realne, w perspektywie 

zaplanowanych 

działań, budżetu i czasu 

działania. Oceniana jest 

przede wszystkim jakość a 

nie ilość zaplanowanych 

działań. 

0-10     

W jakim stopniu projekt ma 

szansę dokonać zmiany w 

społeczności seniorów. 

Ocenie podlega stopień 

zaangażowania Grupy 

Nieformalnej w realizację 

Mikrograntu. 

0-5   

W jakim stopniu 

zaplanowane rezultaty są 

realne i mierzalne. Ocenie 

podlegać będzie przede 

wszystkim to, czy 

zaplanowane rezultaty są 

możliwe do zmierzenia, 

zaobserwowania. 

0-5     
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W jakim stopniu 

przedstawione przez Grupę 

Nieformalną koszty są 

racjonalne i niezbędne z 

perspektywy realizacji 

projektu. 

0-10     

SUMA: 50     

  

Dodatkowe kryterium strategiczne 

  Ocena maksymalna Ocena przyznana 

Konsultacje projektu z 

ekspertami AAS 2021 

5   

  

  

 

ŁĄCZNA OCENA _____     

 

____________________________________ 

        Data i podpis oceniającego 

 

 


