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Załącznik nr 4

REGULAMIN OCENY MIKROGRANTÓW ZŁOŻONYCH W ODPOWIEDZI
NA KONKURS AKADEMIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 2022 R.
A. ZASADY OGÓLNE
1.

Eksperci stanowią niezależne ciało w systemie oceny ofert.

2.

Eksperci zostają powołani przez Operatora w celu oceny merytorycznej ofert
złożonych w odpowiedzi na Konkurs Mikrograntów.

3.

Wszyscy Eksperci, biorący udział w ocenie, akceptują deklarację bezstronności i
poufności w systemie Witkac.

4.

Eksperci są odpowiedzialni za jakość podejmowanych decyzji, czyli rzetelną i
bezstronną

ocenę,

dokonaną

na

podstawie

wszystkich

aspektów,

przedstawionych na Karcie Oceny Merytorycznej (załącznik nr 3 do Regulaminu
Konkursu Mikrograntów).
5.

Przedmiotem oceny merytorycznej są jedynie oferty spełniające kryteria
formalne.

B. OCENA FORMALNA
1. Kryteria formalne weryfikowane są na etapie składania oferty w systemie
Witkac.pl.
2. Oferta spełniająca kryteria formalne, zostaje przekazana do oceny merytorycznej.
C. OCENA MERYTORYCZNA
1. Eksperci zaproszeni do oceny Mikrograntów, to eksperci w obszarze współpracy z
organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi oraz posiadający wiedzę
na temat realizacji inicjatyw na rzecz ekologii, działań ekologicznych, edukacji
ekologicznej oraz rozwoju inicjatyw oddolnych.
2. Każda oferta jest oceniana niezależnie przez dwóch Ekspertów w tym
obligatoryjnie jeden przedstawiciel Miasta Poznania.
3. Przed rozpoczęciem oceny Eksperci zostaną zapoznani z kryteriami i zasadami
oceny ofert.
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D. TRYB OCENY
1. Na etapie oceny merytorycznej ofert, obowiązuje indywidualny tryb oceny przez
każdego z Ekspertów.
2. Ekspert zobowiązuje się do dokonania oceny osobiście, profesjonalnie, z należytą
starannością na podstawie treści zawartych w ofercie.
3. Ocena ofert dokonywana jest przy wykorzystaniu Karty Oceny Merytorycznej,
której wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu Mikrograntów.
4. W Karcie Oceny Merytorycznej w kolumnie "Ocena eksperta" Ekspert wpisuje,
liczbę punktów, którą przyznaje wraz z uzasadnieniem odjęcia punktów przy
poszczególnych elementach.
5. Karty oceny, bez danych osobowych eksperta oceniającego, będą udostępniane
na pisemne życzenie Wnioskodawcy.
6. Aby oferta Mikrograntu była poprawna merytorycznie i mogła uzyskać kryterium
strategiczne musi otrzymać minimum 60% punktów.
7. Ekspert może rekomendować przyznanie Mikrograntu w pełnej lub niepełnej
kwocie wnioskowanej przez oferenta.
8. Każda oferta jest oceniana przez dwóch Ekspertów a ocena końcowa stanowi
średnią ocen Ekspertów.
9. W przypadku rozbieżności w ocenie wynoszącej przynajmniej 30% oferta zostanie
przekazana do Eksperta rozstrzygającego. Ekspert rozstrzygający ma głos
decydujący.
10. Do sfinansowania wybrane zostaną inicjatywy, które otrzymają minimum 60%
punktów.
11. Operator wskazuje oferty do sfinansowania wraz z przyznaną kwotą. Operator
ma prawo zmienić kwotę finansowania.
12. Eksperci dokonują oceny wniosków w systemie WITKAC.PL
E. WYNIKI OCENY
1. Operator na podstawie ocen Ekspertów przedstawi listę ofert rekomendowanych
do sfinansowania.
2. Na

liście

ofert

rekomendowanych

do

sfinansowania

znajdą

się

oferty

zweryfikowane formalnie i ocenione merytorycznie.
3. W przypadku uzyskania przez oferty równej liczby punktów, o kolejności na liście
rekomendowanych do sfinansowania, decyduje Operator.
4. Lista

rekomendowanych

do

sfinansowanych

projektów

zawierać

następujące informacje:
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a. nazwa oferenta;
b. tytuł projektu;
c. liczbę punktów;
d. kwotę sfinansowania.
5. Lista ofert rekomendowanych do sfinansowania zostanie opublikowana na
stronie internetowej Operatora www.dzialamyrazem.pl
6. Nie ma możliwości odwołania się od ocen merytorycznych, na podstawie których
sporządzona zostaje lista ofert rekomendowanych do finansowania.
Regulamin Oceny Mikrograntów wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez
Operatora.
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