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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 oraz zgodny z celem 

Konkursu? 

TAK – 5 

NIE - 0 

  

W jakim stopniu problemy, potrzeby i 

zasoby społeczności w zakresie  ekologii, 

działań ekologicznych, edukacji 

ekologicznej oraz trudności i bariery 

zostały zidentyfikowane przez Realizatora. 

Ocenie podlega różnorodność źródeł 

informacji, wiarygodność, sposób 

pozyskania informacji (ocena diagnozy). 

0-10     

W jakim stopniu trafnie zidentyfikowana 

jest grupa docelowa projektu, czyli osoby, 

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). 

0-10     

Stopień zaangażowania społeczności 

lokalnych w realizację Mikrograntu (w tym 

współpraca z lokalnymi partnerami, opis 

0-10     
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zaangażowania społeczności lokalnej).  

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     

W jakim stopniu zaplanowane przez 

Oferenta działania są realne, w 

perspektywie zaplanowanych działań, 

budżetu i harmonogramu. Oceniana jest 

przede wszystkim jakość a nie ilość 

zaplanowanych działań. 

0-10     

W jakim stopniu projekt ma szansę 

dokonać zmiany w społeczności, również 

w samej organizacji czy grupie 

nieformalnej, która realizowała projekt? 

0-5     

W jakim stopniu przedstawione przez 

Oferenta koszty są racjonalne i niezbędne 

z perspektywy realizacji projektu. 

0-5    

W jakim stopniu projekt jest trwały i ma 

szansę na kontynuację w przyszłości  

(nawet w mniejszym stopniu) bez środków 

AEE 

0-5   

  

Dodatkowe kryterium strategiczne 

  Ocena maksymalna Ocena przyznana 

Konsultacje projektu z 

ekspertami AEE 2022 

5   
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