
 Karta oceny merytorycznej wniosku w konkursie na mikrogranty 

 KRYTERIA  PUNKTACJA 

 I. OCENA ZGODNOŚCI Z PROGRAMEM  ŁĄCZNIE:  TAK/NIE 

 Czy projekt zawiera obowiązkowe cztery działania tj.: 

 A.  działanie wpisujące się w plany zarządzania i rozwoju zasobów organizacji, 

 B.  działanie wpisujące się w plany budowania wizerunku i komunikacji organizacji, 

 C.  dwa działania skierowane do odbiorców wpisujące się w co najmniej jeden obszar 

 wsparcia Programu? 

 Kryterium  : uwzględnienie 

 obowiązkowych typów działań 

 TAK/NIE 

 Czy wszystkie działania opisane we wniosku są zgodne z celami Programu i założeniami co 

 najmniej jednego z czterech obszarów wsparcia? 

 Kryterium  : zgodność z celami 

 Programu i założeniami co najmniej 

 jednego obszaru wsparcia 

 TAK/NIE 

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

 przynajmniej jednej  odpowiedzi NIE wniosek jest odrzucany  (proces oceny nie jest kontynuowany). 
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 II. OCENA PLANU PRACY ORGANIZACJI (dot. informacji zawartych w części B formularza 

 wniosku) 

 ŁĄCZNIE:  0-12 

 Czy organizacja posiada klarowną wizję i misję?  Kryterium  : misja i wizja  0-2 

 Czy organizacja jasno i zrozumiale określiła swoje cele strategiczne na kolejny rok / do końca 

 okresu realizacji grantu? 

 Kryterium  : cele strategiczne  0-2 

 Czy organizacja przeprowadziła rzetelną diagnozę zasobów, interesariuszy i środowiska oraz 

 świadomie planuje ich rozwój w przyszłości? 

 Kryterium  : zasoby, analiza 

 interesariuszy i środowiska pracy 

 organizacji 

 0-2 

 Czy zaplanowane działania oraz ich rezultaty są wykonalne, dopasowane do potrzeb odbiorców 

 i możliwości organizacji? 

 Kryterium  : działania i rezultaty  0-2 

 Czy organizacja przygotowuje, wdraża i monitoruje procesy zarządcze? Czy organizacja jasno i 

 zrozumiale opisała w jaki sposób to robi? 

 Kryterium  : zarządzanie organizacją  0-2 

 Czy plan komunikacji pozwala na budowanie wizerunku organizacji i efektywną pracę w 

 środowisku? 

 Kryterium  : komunikacja  0-2 

 Ekspert/ka oceniający/a wniosek przyznaje punkty i uzasadnia swoją ocenę. 
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 III. OCENA DZIAŁAŃ OBOWIĄZKOWYCH 1 & 2 
 czyli działań wpisujących się w plany: 

 A.  zarządzania i rozwoju zasobów organizacji, 

 B.  budowania wizerunku i komunikacji organizacji. 

 ŁĄCZNIE:  0-12 

 Czy i na ile potrzeba podjęcia działań na rzecz rozwoju organizacji jest wyczerpująco 

 uzasadniona? Jaką wartość dla kultury i organizacji pracy oraz kompetencji pracowników 

 będzie miała ich realizacja? 

 Kryterium  : potrzeba realizacji – 

 jakość diagnozy (cz.1) 

 0-3 

 Czy organizacja dokonała analizy odbiorców działań? Czy potrzeby wybranych grup 

 docelowych zostały odpowiednio zaadresowane/uwzględnione? 

 Kryterium:  odbiorcy (cz.1)  0-2 

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

 wyzwań organizacji? 

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

 Kryterium  : rezultaty i produkty 

 (cz.1) 

 0-3 

 Czy i na ile planowane działania są logiczne, dobrze zaplanowane? 

 Czy i na ile metody/sposób działania są odpowiednio dobrane, prowadzą do osiągnięcia 

 zakładanych produktów i rezultatów? 

 Czy wśród planowanych działań nie ma tych, które znajdują się w katalogu działań 

 wykluczonych? 

 Czy harmonogram jest realistyczny i dopasowany do logiki działań? 

 Kryterium  : działania (cz.1)  0-4 

 Ekspert/ka oceniający/a wniosek przyznaje punkty i uzasadnia swoją ocenę. 
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 IV. OCENA DZIAŁAŃ OBOWIĄZKOWYCH 3 & 4 
 czyli działań skierowanych do odbiorców i wpisujących się w co najmniej jeden obszar wsparcia 

 Programu. 

 ŁĄCZNIE:  0-8 

 Czy i na ile potrzeba podjęcia działań na rzecz odbiorców i odbiorczyń jest wyczerpująco 

 uzasadniona? Czy wyjaśniono jaką wartość, poza wpływem na odbiorczynie i odbiorców 

 bezpośrednich, będzie miała ich realizacja dla kultury i organizacji pracy oraz kompetencji 

 pracowników? 

 Kryterium  : potrzeba realizacji – 

 jakość diagnozy (cz.2) 

 0-2 

 Czy organizacja dokonała analizy odbiorców działań? Czy potrzeby wybranych grup 

 docelowych zostały odpowiednio zaadresowane/uwzględnione? 

 Kryterium:  odbiorcy (cz.2)  0-2 

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

 wyzwań odbiorców działań? 

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

 Kryterium  : rezultaty i produkty 

 (cz.2) 

 0-2 

 Czy i na ile planowane działania są logiczne, dobrze zaplanowane? 

 Czy i na ile metody/sposób działania są odpowiednio dobrane, prowadzą do osiągnięcia 

 zakładanych produktów i rezultatów? 

 Kryterium  : działania (cz.2)  0-2 
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 Czy wśród planowanych działań nie ma tych, które znajdują się w katalogu działań 

 wykluczonych? 

 Czy harmonogram jest realistyczny i dopasowany do logiki działań? 

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

 V. ANALIZA RYZYK I TRWAŁOŚĆ  ŁĄCZNIE:  0-2 

 Czy ryzyka są precyzyjnie określone i opisane? 

 Czy organizacja opisuje jaki ma pomysł na trwałość - czy i jak efekty działań projektowych 

 wpłyną na dalsze działania i rozwój samego Wnioskodawcy i/lub innych organizacji 

 społecznych? 

 Kryterium  : analiza ryzyk i trwałość  0-2 

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

 VI. OCENA BUDŻETU  ŁĄCZNIE:  0-6 

 Czy i na ile budżet jest adekwatny do planowanych działań i harmonogramu (uwzględnia 

 wszystkie zaplanowane działania)? 

 Czy i na ile koszty i stawki poszczególnych działań są uzasadnione i racjonalnie oszacowane? 

 Kryterium  : budżet  0-3 
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 Jeśli dotyczy: czy i na ile realistyczny jest plan zapewnienia wkładu własnego? 

 Czy budżet jest gospodarny, realistyczny, rzetelnie, starannie i przejrzyście opracowany, z 

 zachowaniem wymogów określonych w Programie? 

 Czy zachowano rekomendowaną proporcję kosztów koordynacji zadania i zakupu sprzętu, 

 wyposażenia i wynajmu pomieszczeń (max. 40% wnioskowanej kwoty grantu)? 

 Kryterium:  proporcja kosztów  0 lub 3 

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

 ŁĄCZNIE: 

 Maksymalnie 
 40 punktów 

 …………………. 

 Uwagi dla zespołu Operatora Programu 

   Wśród działań przedstawionych przez Wnioskodawcę znajduje się działanie z listy działań wykluczonych do finansowania. 

   W budżecie zastosowano radykalnie zawyżone stawki. 

   W budżecie zastosowano radykalnie zaniżone stawki. 

   Plan zapewnienia wkładu własnego jest nierealistyczny. 


