
 Karta oceny merytorycznej wniosku - granty instytucjonalne 

 KRYTERIA  PUNKTACJA 

 ocena 
 wniosku 

 PUNKTACJA 

 rozmowa 

 I. OCENA ZGODNOŚCI Z PROGRAMEM  ŁĄCZNIE:  TAK/NIE  n/d 

 Czy dotychczasowa działalność i przedstawiona strategia / plan rozwoju 

 Wnioskodawcy wpisują się w cele Programu i w założenia co najmniej jednego 

 obszaru wsparcia / tematycznego wskazanego przez Wnioskodawcę? 

 Kryterium  : wpisywanie się w 

 cele i obszary wsparcia 

 Programu 

 TAK/NIE 

 Ekspert/ka oceniający/a wniosek uzasadnia swoją ocenę. W przypadku odpowiedzi TAK proces oceny wniosku jest kontynuowany. W przypadku 

 odpowiedzi NIE wniosek jest odrzucany (proces oceny nie jest kontynuowany). 

 II. OCENA ZASOBÓW I DOŚWIADCZENIA ORGANIZACJI  ŁĄCZNIE:  0-18  0-6 
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 Czy Wnioskodawca prowadzi działania na poziomie co najmniej 2 powiatów? 

 (warunek konieczny otrzymania punktów w tym kryterium, w przypadku niespełnienia 

 tego warunku Ekspert/ka przyznaje 0 pkt w tym kryterium) 

 Jeśli tak, to jaki jest zasięg działań Wnioskodawcy? Czy Wnioskodawca współpracuje 

 z innymi organizacjami? Czy wspiera inne organizacje: finansowo, rzeczowo, 

 merytorycznie, poprzez szkolenia, konsultacje / punkty informacyjne dla innych 

 organizacji itp.? Czy Wnioskodawca realizuje działania sieciujące, czy prowadzi 

 działania rzecznicze? 

 Kryterium  : znaczenie działań 

 organizacji i jej rola na rzecz 

 rozwoju sektora 

 pozarządowego w regionie (na 

 poziomie min. dwóch powiatów) 

 0-6  0-2 

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

 Na ile informacje przedstawione przez Wnioskodawcę wskazują, że ma on 

 doświadczenie  w pozyskiwaniu środków z różnych źródeł (publicznych, prywatnych, 

 krajowych, zagranicznych) oraz ma doświadczenie pozwalające na prawidłowe 

 wykorzystanie i rozliczenie grantu (w oparciu o przedstawione informacje dot. 

 zróżnicowania i rozłożenia w czasie zrealizowanych projektów, ich liczby / typu / 

 poziomu skomplikowania / tematu programów grantowych, z których Wnioskodawca 

 uzyskał i rozliczył środki)? 

 Kryterium  : doświadczenie w 

 realizacji projektów 

 finansowanych z grantów 

 0-2  0-1 

 Ekspert/ka oceniający/a wniosek przyznaje punkty i uzasadnia swoją ocenę. 
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 Na ile przedstawione informacje wskazują, że Wnioskodawca ma jasną strukturę 

 organizacyjną (organy nadzorcze i zarządcze), a podział zadań i odpowiedzialności w 

 zespole jest klarowny i kompletny? Czy kompetencje zespołu są wystarczające do 

 realizacji grantu? 

 Czy Wnioskodawca posiada lokal wyposażony w podstawowe sprzęty biurowe? Czy 

 posiada nieruchomości, inny majątek / aktywa? Czy posiada kapitał żelazny i/lub 

 rezerwy finansowe? Czy źródła finansowania są na tyle zróżnicowane, aby zapewnić 

 trwałość działań organizacji? 

 Czy i na ile przedstawione informacje świadczą, że Wnioskodawca działa zgodnie ze 

 swoim statutem i obowiązującymi przepisami prawa? Czy składa i upublicznia 

 wymagane przepisami sprawozdania oraz publikuje podstawowe informacje o 

 organizacji (statut, władze, zespół, działania i źródła finansowania)? 

 Czy Wnioskodawca ma wewnętrzne procedury zarządzania? Czy przeprowadza 

 procesy np. planowania, podejmowania decyzji, organizowania, kontrolowania? 

 Czy Wnioskodawca monitoruje swoje działania oraz ewaluuje ich jakość? Czy wnioski 

 z ewaluacji są wykorzystywane na bieżąco do weryfikowania i modyfikowania 

 podejmowanych działań? 

 Czy Wnioskodawca ma wewnętrzne procedury pozwalające na zapobieganie 

 nieprawidłowościom (np. dotyczące wydatkowania pieniędzy, rozwiązywania konfliktu 

 interesów, praw pracowniczych)? 

 Kryterium  : zasoby, standardy i 

 zdolność organizacji do 

 wdrożenia opisywanych działań 

 0-6  0-2 
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 Czy Wnioskodawca dba o przejrzyste zasady wynagradzania, przeciwdziałanie 

 dyskryminacji i mobbingowi, przestrzeganie przepisów związanych z RODO, 

 zapewnienie bezpieczeństwa organizacji? 

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

 Czy Wnioskodawca opisał swój model zarządzania finansowego? Czy planuje z 

 wyprzedzeniem swoje działania, sporządzając i stosując plany strategiczne, 

 uwzględniające różne źródła finansowania? 

 Czy posiada wyodrębniony dział / osoby zajmujące się sprawami finansowymi? Czy 

 księgowość jest profesjonalnie prowadzona (np. czy organizacja używa programu 

 księgowego, aktualizuje politykę rachunkowości)? 

 Czy Wnioskodawca opisał, że stosuje obowiązujące przepisy prawa dot. 

 rachunkowości oraz obowiązujące standardy (np. regulamin wynagradzania)? 

 Czy publikuje na stronie internetowej roczne sprawozdanie finansowe i czy poddaje je 

 zewnętrznemu audytowi? 

 Kryterium  : zarządzanie 

 finansowe w organizacji 

 0-4  0-1 

 Ekspert/ka oceniający/a wniosek przyznaje punkty i uzasadnia swoją ocenę. 
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 III. OCENA WIELOLETNIEJ STRATEGII / PLANU ROZWOJU ORGANIZACJI I 
 MECHANIZMÓW JEGO WDRAŻANIA ORAZ REZULTATÓW DZIAŁAŃ 
 FINANSOWANYCH Z GRANTU INSTYTUCJONALNEGO 

 ŁĄCZNIE:  0-18  0-8 

 Czy Wnioskodawca opisał włączenie zespołu w proces przygotowania i wdrażania 

 strategii / planu rozwoju? 

 Czy dokument może stanowić podstawę do planowania i realizacji działań 

 Wnioskodawcy? 

 Czy w strategii / planie rozwoju znajdują się wszystkie niezbędne elementy, a sposób 

 w jaki zostały opisane jest konkretny, logiczny i wiarygodny? 

 Czy cele i plany Wnioskodawcy na przyszłość oraz sugerowane zadania są 

 realistyczne i adekwatne do jego aktualnej zdolności instytucjonalnej (zasobów 

 materialnych i ludzkich, wiedzy, doświadczenia i know-how)? 

 Czy Wnioskodawca prawidłowo definiuje i analizuje ryzyka i szanse rozwojowe oraz 

 uwzględnia je w projektowaniu swoich zadań? 

 Czy plan określa możliwości współpracy Wnioskodawcy w regionie, w tym 

 "parasolową" rolę organizacji? 

 Czy Wnioskodawca wystarczająco uwzględnia w swoich planach perspektywę grup 

 docelowych, z którymi pracuje? 

 Czy Wnioskodawca wystarczająco włącza w swoje plany swój zespół, dba o jego 

 dobrostan oraz możliwości rozwoju zawodowego? 

 Kryterium  : jakość wieloletniej 

 strategii / planu rozwoju 

 organizacji oraz planów jego 

 zastosowana w działaniach 

 bieżących i decyzjach 

 strategicznych organizacji 

 0-7  0-3 
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 Czy Wnioskodawca zamierza prowadzić regularną działalność komunikacyjną i w ten 

 sposób budować swoją markę / rozpoznawalność w społeczności i środowisku 

 lokalnym? 

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

 Czy zaproponowane przez Wnioskodawcę działania monitorujące i rodzaj zbieranych 

 danych zapewnią informacje o stanie realizacji strategii / planu rozwoju; czy 

 przyczynią się do sprawnej realizacji strategii? 

 Czy wnioski z monitoringu będą służyć weryfikacji planów działań organizacji w celu 

 osiągnięcia planowanych rezultatów i przygotowania produktów? Czy przedstawiony 

 opis działań ewaluacyjnych pozwoli na ocenę skuteczności i efektywności działań 

 Wnioskodawcy? Czy Wnioskodawca zaplanował wdrożenie rekomendacji podczas 

 rewizji dokumentu)? Czy zaplanowane działania ewaluacyjne pozwolą Wnioskodawcy 

 na dostosowanie strategii / planu rozwoju do zmieniających się okoliczności? 

 Kryterium  : system 

 monitorowania i ewaluacji 

 działań i rezultatów organizacji 

 oraz jego zastosowanie w 

 podejmowaniu decyzji 

 dotyczących zarządzania 

 organizacją 

 0-3  0-2 

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

 Czy i na ile zakładane produkty i rezultaty działań są adekwatne do 

 zidentyfikowanych potrzeb? 

 Czy i na ile zakładane produkty i rezultaty są realistyczne i konkretne? 

 Kryterium  : planowane rezultaty 

 działań finansowanych z grantu 

 instytucjonalnego 

 0-5  0-2 
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 Czy i na ile metody / sposób działania są odpowiednio dobrane, prowadzą do 

 osiągnięcia zakładanych produktów i rezultatów? Czy Wnioskodawca przedstawił to 

 w wiarygodny i wyczerpujący sposób? 

 Czy spodziewane rezultaty i produkty są zbieżne z celami strategicznymi i 

 operacyjnymi organizacji - i w konsekwencji - z obszarami tematycznymi i celami 

 Programu? 

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

 Czy budżet zawiera niezbędne elementy: 

 -  harmonogram przychodów i kosztów w podziale na lata: 2022, 2023 i 2024; 

 -  źródła finansowania z uwzględnieniem grantu AOFR; 

 -  rodzaje kosztów organizacji: personelu, merytoryczne, administracyjne; 

 -  koszty głównych obszarów działań organizacji? 

 Czy budżet można uznać za adekwatny do przedstawionej strategii / planu rozwoju? 

 Czy jego struktura jest przejrzysta i zrozumiała? Czy proporcje między kosztami 

 programowymi a administracyjnymi nie budzą zastrzeżeń? Czy działalność 

 gospodarcza nie dominuje nad statutową? Czy Wnioskodawca przewiduje inne niż 

 grant AOFR źródła finansowania? Czy zaplanowane koszty można powiązać z 

 działaniami, rezultatami i produktami zaproponowanymi przez Wnioskodawcę? Czy 

 otrzymany grant wpłynie na osiągnięcie spodziewanych rezultatów i produktów, 

 opisanych w tabeli załączonej przez Wnioskodawcę, oraz na płynność i stabilność 

 Kryterium  : jakość 

 planowanego budżetu 

 organizacji na lata 2022-2024 

 0-3  0-1 
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 finansową Wnioskodawcy w najbliższych trzech latach i po zakończeniu umowy 

 grantowej? 

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

 ŁĄCZNIE: 

 Maksymalnie 
 36 punktów 

 Maksymalnie 
 14 punktów 

 Przyznano: 

 ……………… 

 Przyznano: 

 ……………… 

 Łącznie maksymalnie 50 
 punktów za oba etapy oceny. 

 PRZYZNANO: 

 …………………………………... 


