Załącznik nr 2b) do Regulaminu konkursu dotacji
Wniosek Nr ….

KARTA OCENY PROJEKTU (OCENA MERYTORYCZNA)
1. Ogólna zgodność projektu z celami Konkursu

2. Analiza projektu

TAK
NIE

W przypadku oceny „NIE” kolejne kryteria nie są
sprawdzane a projekt podlega odrzuceniu.

Oceny
cząstkowe

Przyznana
liczba
punkt.

Max
liczba
punkt.

Przejrzystość, spójność i logika projektu:

- projekt jest opisany w sposób staranny, przejrzysty i logiczny
- projekt w wysokim stopniu wpisuje się w cele konkursu,
30

- projekt prezentuje strategiczne, kompleksowe podejście do
zarządzania rozwojem na poziomie lokalnym,
- istnieje silny logiczny związek między celami projektu a
planowanymi działaniami i przyjętymi wskaźnikami,

Grupa docelowa:
−

racjonalny i uzasadniony dobór JST objętych projektem,
poparty wstępną diagnozą potrzeb odbiorców projektu (max 5
punktów),

−

liczba JST objętych projektem (1 punkt za kaŜde dodatkowe
JST ponad regulaminowe 4 gminy max 10 punktów)

−

dodatkowe punkty moŜna uzyskać za objęcie projektem
przynajmniej 50% gmin z danego powiatu (max 10 punktów)

25

Zakres tematyczny:

25

1

Uzasadnienie

−

kompleksowość: liczba i zróŜnicowanie usług objętych
projektem (max 15 punktów),

−

przynaleŜność poszczególnych usług do pięciu kategorii
wskazanych w kierunku 2.2. Krajowej Strategii Rozwoju
Regionalnego (max 5 punktów),

−

strategiczna wartość dodana: uwzględnienie usług nie
wskazanych w kierunku 2.2. KSRR, wraz z uzasadnieniem
ich kluczowej roli dla rozwoju społeczno-gospodarczego na
poziomie lokalnym (max 5 punktów),

Trwałość efektów:
−

projekt uwzględnia szeroką paletę skoordynowanych działań
(max 10 punktów),

−

opis projektu przekonująco uzasadnia, Ŝe rezultaty projektu
zostaną wdroŜone w praktyce przez JST świadczące usługi
publiczne (max 30 punktów),

40

Partnerstwo, koordynacja, multi-level governance:
−

projekt obejmuje usługi świadczone przez samorządy gminne
i powiatowe (max 5 punktów),

−

projekt przewiduje wzmocnienie koordynacji działań
podmiotów świadczących róŜne usługi publiczne (max 10
punktów),

−

projekt zawiera opis zewnętrznych uwarunkowań (w tym
usług publicznych świadczonych przez inne podmioty niŜ JST
szczebla gminnego i powiatowego) jako kontekst dla celów
projektu oraz zaplanowanych działań (max 5 punktów),

−

projekt przewiduje, opisuje i uzasadnia udział partnerów
społecznych, zwłaszcza lokalnych (organizacji poŜytku
publicznego, reprezentantów społeczeństwa obywatelskiego,
podmiotów ekonomii społecznej itp.) w pracach

20

10

2

koncepcyjnych oraz w świadczeniu usług publicznych (max 10
punktów).

Strategia komunikacji projektu
−

−

Planowane do wykorzystania kanały komunikacji (1-3 kanały
– 1 punkt; 4-5 kanałów – 2 punkty; pow. 5 kanałów – 3
punkty).

10

Całościowa koncepcja realizacji strategii komunikacji projektu
uwzględniająca uzasadnienie wyboru kanałów komunikacji
oraz rozłoŜenie kampanii w czasie (max. 7 punktów).
Oceny
cząstkowe

3. Potencjał wnioskodawcy

Przyznana
liczba
punkt.

Max
liczba
punkt.

Uwagi

Doświadczenie i kwalifikacje:
−

Zespół projektowy posiada niezbędne kwalifikacje oraz
doświadczenie w realizacji przedsięwzięć związanych z
polityką rozwoju lokalnego (max 10 punktów).

10

RAZEM

170

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI
Ja, niŜej podpisany, oświadczam, Ŝe składając tę deklarację, potwierdzam, Ŝe zapoznałem się z informacjami dotyczącymi procedury konkursowej i będę ich przestrzegał. Ponadto deklaruję, Ŝe swoje
obowiązki będę wykonywać uczciwie i rzetelnie.
Nie ma zaleŜności pomiędzy mną, a wnioskodawcą lub współpracującymi z nim osobami, które mogą zawaŜyć w sposób nieuzasadniony pozytywnie lub negatywnie na wyniku mojej oceny/opinii. Zgodnie z
moją najlepszą wiedzą i przekonaniem, nie istnieją Ŝadne fakty ani okoliczności, w przeszłości lub obecnie, bądź takie, które mogą zaistnieć w najbliŜszej przyszłości, kwestionujące moją niezaleŜność w
oczach którejkolwiek ze stron; jeŜeli okaŜe się podczas procesu oceny, Ŝe taki związek istnieje lub powstał, niezwłocznie zaprzestanę udziału w procesie oceny.
Zobowiązuję się do zachowania poufności wszystkich informacji lub dokumentów („poufnych informacji”) ujawnionych wobec mnie lub uzyskanych przeze mnie bądź przygotowanych przeze mnie w toku czy w
wyniku oceny. Zobowiązuję się takŜe do wykorzystywania ich wyłącznie do celów oceny i nie ujawniania stronom trzecim. Ponadto zgadzam się, Ŝe nie będę przechowywać kopii pisemnych lub
elektronicznych informacji lub pierwowzorów, które zostaną mi dostarczone.

Data……………..…… Podpis ………...............................………………

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
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KARTA OCENY PROJEKTU (OCENA BUDśETOWA)
1. Analiza efektywności finansowej projektu

Efektywność ekonomiczna projektu

2. Analiza rzetelności w określaniu kosztów
projektu (w odniesieniu do stawek rynkowych i
wskaźników)

Max liczba
punktów

Przyznana
liczba
punktów

Wniosek nr ….
Uwagi / Uzasadnienia

10

−
−

czynniki jakościowe mające wpływ na koszt projektu
efektywność działań

10

−
−
−

rzetelność w określeniu kosztów zarządzania projektu
rzetelność w określeniu kosztów osobowych
rzetelność w określeniu zasięgu projektu

Niekwalifikowalna lub zawyŜona pozycja w budŜecie:
3. Wysokość sugerowanej korekty finansowej

RAZEM
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DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI

Ja, niŜej podpisany, oświadczam, Ŝe składając tę deklarację, potwierdzam, Ŝe zapoznałem się z informacjami dotyczącymi procedury konkursowej i będę ich przestrzegał. Ponadto deklaruję, Ŝe swoje obowiązki będę
wykonywać uczciwie i rzetelnie.
Nie ma zaleŜności pomiędzy mną, a wnioskodawcą lub współpracującymi z nim osobami, które mogą zawaŜyć w sposób nieuzasadniony pozytywnie lub negatywnie na wyniku mojej oceny/opinii. Zgodnie z moją
najlepszą wiedzą i przekonaniem, nie istnieją Ŝadne fakty ani okoliczności, w przeszłości lub obecnie, bądź takie, które mogą zaistnieć w najbliŜszej przyszłości, kwestionujące moją niezaleŜność w oczach którejkolwiek
ze stron; jeŜeli okaŜe się podczas procesu oceny, Ŝe taki związek istnieje lub powstał, niezwłocznie zaprzestanę udziału w procesie oceny.
Zobowiązuję się do zachowania poufności wszystkich informacji lub dokumentów („poufnych informacji”) ujawnionych wobec mnie lub uzyskanych przeze mnie bądź przygotowanych przeze mnie w toku czy w wyniku
oceny. Zobowiązuję się takŜe do wykorzystywania ich wyłącznie do celów oceny i nie ujawniania stronom trzecim. Ponadto zgadzam się, Ŝe nie będę przechowywać kopii pisemnych lub elektronicznych informacji lub
pierwowzorów, które zostaną mi dostarczone.

Data…………………

Podpis……………………………………………

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
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