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Karta oceny merytorycznej wniosku wstępnego dla projektów sektorowych 

OCENA ZGODNOŚCI Z PROGRAMEM TAK/NIE 

Czy projekt jest zgodny z celami Programu i z założeniami obszaru „Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego”?  

Ekspert/ka oceniający/a wniosek wpisuje swoją ocenę, a w przypadku oceny negatywnej dodatkowo uzasadnia ją. Uzasadnienie powinno zawierać konkretne  

i szczegółowo przedstawione powody, dla których projekt uznano za niezgodny z celami Programu lub z założeniami obszaru „Wsparcie rozwoju sektora 

obywatelskiego”. Wnioski, które zostały ocenione jako niezgodne, nie podlegają dalszej ocenie. W przypadku oceny pozytywnej należy wpisać w kartę oceny „Projekt 

jest zgodny z celami Programu i założeniami obszaru „Wsparcie sektora obywatelskiego”. 

 

 

OCENA DOŚWIADCZENIA I ZASOBÓW WNIOSKODAWCY 0-4 

• Czy i na ile informacje przedstawione we wniosku wskazują, że Wnioskodawca (sam lub wspólnie z Partnerem/Partnerami) posiada 

doświadczenie potrzebne do zrealizowania projektu?  

• Czy projekt wpisuje się w cele i dotychczasowe działania Wnioskodawcy lub jest z nimi logicznie powiązany? 

• Czy Wnioskodawca posiada odpowiednie zasoby i potencjał lub będzie zdolny do ich zapewnienia?  

• Czy i na ile Wnioskodawca jest w stanie zaangażować w realizację projektu osoby o odpowiednim doświadczeniu i kompetencjach?  

• Czy Wnioskodawca w przekonywujący sposób przedstawił swoją zdolność i gotowość do realizacji projektu? Co o tym świadczy? 

 

Ekspert/ka oceniający/a wniosek przyznaje punkty i uzasadnia swoją ocenę. 

 

OCENA UZASADNIENIA POTRZEBY REALIZACJI DZIAŁAŃ 0-4 

• Czy z przedstawionego uzasadnienia wynika, że realizacja projektu jest rzeczywiście potrzebna? Czy uzasadnienie jest wyczerpujące? 

• Czy, o ile było to możliwe, powołano się na dane, wyniki badań lub ekspertyzy wskazujące na potrzebę podjęcia zaplanowanych działań? 

• Czy i w jaki sposób pokazano, że działania podejmowane przez inne organizacje, instytucje, osoby są niewystarczające lub w jaki sposób  

projekt wzmacnia te działania lub jest w stosunku do nich komplementarny? 

 

Ekspert/ka oceniający/a wniosek przyznaje punkty i uzasadnia swoją ocenę. 
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OCENA EFEKTÓW I DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH 0-4 

• Czy i na ile zakładane efekty działań (rezultaty i produkty) są adekwatne do zidentyfikowanych problemów (potrzeb)? 

• Czy i na ile metody/sposób działania są odpowiednio dobrane, prowadzą do osiągnięcia zakładanych rezultatów? 

• Czy działania są spójne, powiązane ze sobą i układają się w logiczną całość? 

• Czy okres realizacji projektu oraz wysokość budżetu są adekwatne do skali i charakteru planowanych działań? W jakim stopniu? 

 

Ekspert/ka oceniający/a wniosek przyznaje punkty i uzasadnia swoją ocenę. 

 

OCENA PARTNERSTWA 0-2 

• Czy przedstawiono korzyści wynikające z partnerstwa dla realizacji działań i osiągania rezultatów?  

• Czy Partner/Partnerzy mają odpowiedni potencjał i doświadczenie? 

• Czy wiadomo, na czym będzie polegała współpraca? 

• Czy przedstawiono przekonywujące uzasadnienie zawiązania partnerstwa w planowanym składzie?  

 

Ekspert/ka oceniający/a wniosek przyznaje zero punktów, jeśli projekt nie jest realizowany w partnerstwie. W przypadku projektów partnerskich przyznaje jeden lub 

dwa punkty, zależnie od jakości opisu tego elementu wniosku oraz uzasadnia swoją ocenę. 

 

OCENA WSPARCIA PRIORYTETOWYCH GRUP DOCELOWYCH 0 lub 1 

• Czy projekt przyczynia się do wsparcia grup docelowych traktowanych jako priorytetowe? Są to: organizacje o małym doświadczeniu; 

organizacje zlokalizowane na obszarach, gdzie dostęp do wsparcia instytucjonalnego jest utrudniony lub gdzie aktywność obywatelska jest 

stosunkowo niska; organizacje zajmujące się wspieraniem osób defaworyzowanych. 

• Czy projekt przyczynia się do wspierania partnerstw, sieci, koalicji organizacji społecznych z innymi podmiotami  

(innym organizacjami, podmiotami publicznymi lub prywatnymi)? 

 

Ekspert/ka oceniający/a wniosek przyznaje 1 punkt, jeśli uzna, że projekt w istotny sposób przyczynia się do wsparcia którejś z priorytetowych grup docelowych. 

Wskazuje, które to grupy. 

 

Łącznie maks. 15 punktów 
 


