
 
KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W PROGRAMIE 

„AKTYWNI NA ZIEMI ŚREDZKIEJ„ 

Załącznik nr 4 do Regulaminu Programu Grantowego „Aktywni na Ziemi Średzkiej” 2020 

  

  Numer wniosku   

Imię i nazwisko Członka Komisji   

Tytuł projektu   

 

Nazwa wnioskodawcy  

OCENA WNIOSKU 

1. Spójność z celami szczegółowymi konkursu 

Na ile opisane działania są spójne z celami konkursu wskazanymi w regulaminie?  

Spójność pięcioma celami szczegółowymi – 3 pkt Spójność czterema celami szczegółowymi – 2,5 pkt Spójność 

trzema celami szczegółowymi – 2 pkt Spójność dwoma celami szczegółowymi – 1,25 pkt Spójność jednym 

celem szczegółowym – 0,75 pkt 

0-3  

2. Dostępność  

Na ile lokalizacja zadania jest trafna pod względem dostępności dla mieszkańców? 0-1  

Na ile lokalizacja zadania jest trafna pod względem dostępności dla turystów? 0-1  

3. Użyteczność publiczna 

Na ile planowane działanie jest niezbędne dla mieszkańców i uzasadnione do wykonania, biorąc pod uwagę 

potrzeby mieszkańców? 

0-1,5  

Na ile planowane działanie jest niezbędne z punktu widzenie zadań obligatoryjnych gminy? 0-1,5  

4. Zaangażowanie mieszkańców 

Na ile mieszkańcy włączą się do realizacja zadania?. 0-3  

5. Spójność z Funduszem Sołeckim 

Czy projekt jest spójny i uzupełnia się z „Funduszem Sołeckim”(wg skali włączenia FS  w całkowitą wartość 

projektu  do 10% - 1 pkt., 11-30% - 2 pkt. pow. 30% - 3 pkt.) 

0-3  

6. Racjonalność i realność 

Czy wnioskodawca posiada wystarczające możliwości do realizacji projektu w określonym miejscu i czasie 

przy określonych zasobach rzeczowych i ludzkich?  

0-1  

Czy kosztorys jest dobrze oszacowany i uwzględnia wszystkie niezbędne do realizacji koszty inne niż 

wnioskowana darowizna? 

0-1  

Pod względem społecznym. Czy realizacja zadania odpowiada na potrzebę zapobiegania lub neutralizacji 

zjawiskom kryzysowym. 

0-1  

7. Jakość wykonania 

Czy zaplanowany przez wnioskodawcę sposób realizacji projektu uwzględnia, zakres planowanych robót oraz 

fachowość wykonawców projektu. 

0-3  

8. Klarowność i spójność zapisów   

Ocenie podlega spójność zapisów wniosku o dofinansowanie, na ile zapisy są zgodne z załączoną do wniosku 

dokumentacją. 

0-2  

9. Zaangażowanie biznesu 

Czy projekt będzie wsparty  przez biznes (sponsorów) wnioskodawcy którzy udowodnią zaangażowanie 

biznesu w realizację projektu (zaangażowanie może być finansowe, rzeczowe, lub usługowe np. wykonanie 

prac specjalistycznych) zwiększą szansę na realizację swojego projektu. do 5% - 0,75 pkt., 5,01%-10,00% - 

1,25 pkt.; 10,01% -15,00% - 1,75 pkt.; 15,01%-20,00% - 2,5 pkt, 20,01% -25,00% - 3,0 pkt, 25,01%-30,00% - 

3,5 pkt, pow. 30,00% - 4 pkt. 

0-4  

10. Kontynuacja/Komplementarność realizacji projektu z innymi  projektami zrealizowanymi w poprzednich latach 

Czy projekt jest  powiązany z wcześniej realizowanymi działaniami i projektami przez mieszkańców danej 

miejscowości? 

0-3  

11. Zachęta dla podmiotów, które w ramach programu grantowego "Aktywni na Ziemi Średzkiej" nie otrzymały wsparcia w 

latach ubiegłych realizacji programu 

Czy dana organizacja aktywnie starała się o uzyskanie grantu z programu "Aktywni na Ziemi Średzkiej" w 

latach ubiegłych ? 3 razy startowała, ani razu nie otrzymała – 1,5 pkt., 2 razy startowała, ani razu nie otrzymała 

- 1 pkt., organizacje, które jeszcze nie starały się o grant - 2 pkt. organizacje, które do tej pory otrzymały tylko 

jeden grant – 0,5 pkt. 

0-2  

12. Jakość koncepcji i dokumentacji prezentującej założenia projektu 

Czy jakość i kompletność przedłożonej dokumentacji ( koncepcje, fotografie, projekty itd.) są gwarancją 

rzetelnej realizacji projektu ? 

0-3  

13. Działania miękkie 

Czy zaplanowano w projekcie lub w wyniku realizacji projektu działania miękkie , czy  projekt przyczyni się 

do umożliwienia przeprowadzania działań miękkich takich jak, warsztaty, szkolenia, imprezy integracyjne? 

Dwa lub więcej działań miękkich – 1 pkt., jedno działanie miękkie –0,5pkt. 

0-1  
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14. Tylko jeden wniosek złożony w ramach sołectwa w edycji programu 

Ocenie będzie podlegać fakt złożenia jednego wniosku dla danego sołectwa. Jeden wniosek – 3 pkt., dwa lub 

więcej wniosków – 0  

0-3  

15. Realizacja projektów związanych z gospodarowaniem wodami 
Czy projekt dotyczy poprawy systemów retencji, odprowadzenia wód deszczowych, gromadzenia wód 

deszczowych, melioracji szczegółowej. Projekt nie dotyczy zagospodarowania wód – 0 pkt, projekt dotyczy 

jednego ze sposobów zagospodarowania wód – 3 pkt, projekt dotyczy co najmniej dwóch sposobów 

zagospodarowana wód – 4 pkt. 

0-4  

16. Wartość wnioskowanego grantu   
Oceniana będzie kwota o jaką wnioskuje organizacja: dotacja do 3000,00zł - 3 pkt, 3000,01-4000,00zł - 2,25 

pkt, 4000,01-5000,00zł - 1,75 pkt., 5000,01-6000,00 zł - 1,25 pkt., 6000,01-7000,00 tys. zł - 0,5 pkt., pow. 

7000,00 tys. zł - 0 pkt 

0-3  

SUMA 45  
 

Podpis Członka Komisji 

………………….. 


