Załącznik nr 2b) do Regulaminu konkursu dotacji

Wniosek Nr ….

KARTA OCENY PROJEKTU (OCENA MERYTORYCZNA)
Numery części
formularza
wniosku o
przyznanie
dotacji
podlegające
ocenie:
Punkt 2.3 i 2.4

1. Ogólna zgodność projektu z celami
Konkursu

2. Analiza projektu

TAK
NIE

Oceny
cząstkowe

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

Uzasadnienie

Trafność analizy i uzasadnienie doboru grupy
docelowej
- wstępna diagnoza potrzeb obszaru
uzasadniająca realizację projektu została
dokonana w sposób poprawny
merytorycznie, jest kompleksowa, rzetelna,
poparta faktami i przedstawia rzeczywiste
bądź potencjalne relacje wynikające z
powiązań funkcjonalnych (max. 5
punktów);

15

- racjonalność doboru grupy docelowej
partnerstwa, uwzględniająca wyniki
wstępnej diagnozy, specyfikę projektu oraz
uwarunkowania terytorialne i funkcjonalne
(max. 10 punktów).
Punkty 2.5, 2.7
i 2.8

Zakres tematyczny: cele i działania
- projekt w wysokim stopniu wpisuje się w
cele konkursu określone w pkt. II
Regulaminu, odnosi się do zasad i celów
polityki przestrzennego zagospodarowania
zawartych w IV rozdziale KPZK 2030,
(max. 5 punktów);
25

- zaplanowane w projekcie działania są
racjonalne oraz wynikają ze wstępnej
analizy potrzeb obszaru partnerstwa (max.
5);
- projekt uwzględnia szeroką paletę
zintegrowanych wspólnych działań,
realizowanych w obszarach ujętych w pkt.
5.2 Regulaminu, umożliwiających
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strategiczne, kompleksowe podejście do
zarządzania rozwojem na poziomie
lokalnym (max. 10 punktów);

Punkty 2.5, 2.9
i 2.10

- trafność doboru działań w kontekście
osiągnięcia celów projektu (max 5 pkt.)
Efekty projektu:
− wytworzone produkty odpowiadają celom
projektu. Wskaźniki odzwierciedlają
zaplanowane działania (max. 5 pkt.);
−

Punkt 2.6

opis projektu przekonująco uzasadnia, że
rezultaty projektu zostaną wdrożone w
praktyce przez JST uczestniczące w
projekcie oraz gwarantują utrzymanie
efektów projektu po zakończeniu jego
realizacji (max 5 punktów).

10

Konsultacje społeczne:
- stopień zaangażowania w projekt
mieszkańców, organizacji
pozarządowych, partnerów społ.-gosp,
poprzez prowadzone konsultacje
społeczne oraz sposób uwzględnienia
wyników konsultacji w realizacji projektu
(max. 5 pkt).

Punkt 2.12

5

Doświadczenie i kwalifikacje:
- sposób zarządzania projektem
(sposób zaangażowania partnerów
oraz podejmowania decyzji, liczba
osób w zespole projektowym, zakres
obowiązków poszczególnych osób)
max 5 pkt);

10

− doświadczenie wnioskodawcy w
realizacji podobnych działań/projektów
(max 5 pkt).
Punkt 2.11

Strategia komunikacji projektu:
− całościowa koncepcja strategii
komunikacji projektu uwzględniająca
uzasadnienie wyboru kanałów
komunikacji oraz rozłożenie kampanii
w czasie (max. 5 punktów).

5
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Punkt 3 oraz
załącznik nr
1do formularza
wniosku o
przyznanie
dotacji

Ocena budżetowa projektu
−

racjonalność w określaniu oraz
rzetelne szacowanie kosztów projektu
(m.in. w odniesieniu do stawek
rynkowych) (max 10 punktów);

−

przejrzystość, prawidłowość i
szczegółowość sporządzenia budżetu
(max. 10 punktów);

−

zasadność poziomu kosztów
zarządzania i promocji w kontekście
specyfiki i okresu realizacji projektu
(max 10 pkt).

30

RAZEM

100

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI
Ja, niżej podpisany, oświadczam, że składając tę deklarację, potwierdzam, że zapoznałem się z informacjami dotyczącymi procedury konkursowej i będę ich przestrzegał. Ponadto deklaruję, że swoje
obowiązki będę wykonywać uczciwie i rzetelnie.
Nie ma zależności pomiędzy mną, a wnioskodawcą lub współpracującymi z nim osobami, które mogą zaważyć w sposób nieuzasadniony pozytywnie lub negatywnie na wyniku mojej oceny/opinii. Zgodnie z
moją najlepszą wiedzą i przekonaniem, nie istnieją żadne fakty ani okoliczności, w przeszłości lub obecnie, bądź takie, które mogą zaistnieć w najbliższej przyszłości, kwestionujące moją niezależność w
oczach którejkolwiek ze stron; jeżeli okaże się podczas procesu oceny, że 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 także do wykorzystywania ich wyłącznie do celów oceny i nie ujawniania stronom trzecim. Ponadto zgadzam się, że nie będę przechowywać kopii pisemnych lub
elektronicznych informacji lub pierwowzorów, które zostaną mi dostarczone.

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