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Załącznik nr 3 do regulaminu projektu - „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ 

Tytuł 
inicjaty
wy. 

Nr 
wnios
ku. 

Na ile 
Wnioskodawca 
jasno 
zdefiniował 
potrzebę, ważną 
dla 
społeczności/od
biorców/Młodyc
h organizacji 
pozarządowych 
wpisującą się w 
sferę pożytku 
publicznego.  
Ilość punktów 
do otrzymania: 
0-10 

Na ile działania 
są adekwatne do 
opisanej 
potrzeby i 
atrakcyjne dla 
odbiorców 
działania oraz 
właściwe do 
założeń ze 
względu na 
przyjęty 
harmonogram.  
Ilość punktów do 
otrzymania: 0-10 

Na ile sposób 
dotarcia do 
odbiorców inicjatywy 
zakłada równość 
dostępu i 
transparentność 
zarówno w 
przypadku rekrutacji 
wewnętrznej (np. 
grupy 
samopomocowej, 
członków młodej 
organizacji)oraz 
zewnętrznej (np. 
seniorów z całej 
społeczności) oraz 

jasno, przejrzyście i 
zrozumiale definiuje 
samych odbiorców 
Inicjatywy.  
Ilość punktów do 
otrzymania: 0-5 

Na ile 
działania 
zakładają 
ważne w 
kontekście 
zdefiniowa
nej 
potrzeby, 
wymierne i 
realne do 
osiągnięci
a rezultaty.  
Ilość 
punktów 
do 
otrzymania

: 0-10 

Na ile 
działania 
opierają się 
na 
współpracy z 
partnerami 
instytucjonal
nymi i 
wolontariusz
ami.  
Ilość 
punktów do 
otrzymania:  
0-5 

Na ile 
działania 
ujęte w 
planie 
promocji 
przewidują 
różnorodny, 
skuteczny i 
efektowny 
sposób 
komunikow
ania o 
planowanyc
h 
działaniach 
w ramach 

danej 
Inicjatywy.  
Ilość 
punktów do 
otrzymania: 
0-5. 

Na ile 
planowana 
przez 
Wnioskodaw
ców 
kontynuacja 
wybranych 
działań i 
podtrzymani
e aktywności 
środowisk 
lub grup 
społecznych 
po 
zakończeniu 
realizacji 

Inicjatywy 
jest realna.  
Ilość 
punktów do 
otrzymania: 
0-5 

Na ile 
budżet jest 
adekwatny 
do 
zaplanowa
nych 
działań 
(racjonalni
e 
zaplanowa
ne koszty 
wydatki i 
wkład 
własny).  
Ilość 
punktów 

do 
otrzymania
: 0-10 

Na ile zasoby 
i 
doświadczeni
a 
Wnioskodawc
y są 
przydatne i 
niezbędne dla 
wdrożenia/rea
lizacji 
Inicjatywy.  
Ilość punktów 
do 
otrzymania:  
0-5 

Kryterium 
strategiczn
e: obszar 
działalnośc
i 
wnioskoda
wcy. 
Ilość 
punktów 
do 
otrzymania
: 3

1
 

Uwagi 
do 
budże
tu. 

Proponowa
na kwota 
dofinansow
ania. 

Syntetycz
ne 
uzasadni
enie 
oceny. 

PRZYZNANA OCENA: 

…                      

…                      

…                      
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Obszar działalności wnioskodawcy jest rozumiany jako miejsce siedziby wnioskodawcy lub adres zameldowania grupy nieformalnej/samopomocowej.  


