KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
WNIOSKU ZŁOŻONEGO W KONKURSIE
„LEGNICKI INKUBATOR ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”
NUMER WNIOSKU:
NAZWA WNIOSKODAWCY:
TYTUŁ PROJEKTU:
IMIĘ I NAZWISKO OCENIAJĄCEGO:

KRYTERIUM
ZGODNOŚĆ I TRAFNOŚĆ
 w jakim stopniu cele i działania projektu zgodne są z celami Programu FIO oraz
projektu Legnicki Inkubator Organizacji Pozarządowych?
 w jakim stopniu sprawy będące przedmiotem projektu są ważne dla społeczności
(a w przypadku projektu na rzecz rozwoju organizacji – ważne dla danej organizacji)?
 w jakim stopniu potrzeba została jasno zdefiniowana i czy jej zaspokojenie służy dobru
wspólnemu (lub danej organizacji)?
UZASADNIENIE:

ADEKWATNOŚĆ
 czy zaplanowane działania mają szanse być zrealizowane w zaplanowanym czasie?
 czy planowane działania są zgodne z celami projektu i uzasadnieniem potrzeby jego
realizacji?
 czy planowane działania pozwolą na osiągnięcie zaplanowanych rezultatów?
 czy Realizatorzy projektu zaplanowali wykorzystanie różnorodnych innowacyjnych
i efektywnych, dopasowanych do odbiorców, narzędzi i sposobów komunikacji
ze społecznością?
UZASADNIENIE:

SKUTECZNOŚĆ
 czy planowane rezultaty są możliwe do osiągnięcia w ramach realizacji projektu?
 czy zaplanowane rezultaty wpłyną korzystnie na otoczenie lokalne i/lub osoby
uczestniczące w projekcie (a w przypadku projektów na rzecz rozwoju organizacji –
czy przyczynią się do wzmocnienia i rozwoju organizacji?
 czy projekt włączy do współpracy wolontariuszy?
 czy Realizator zaangażował do współpracy różnorodnych partnerów: instytucje,
organizacje, firmy, media?
UZASADNIENIE:
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OCENA
(max. 10)

(max. 10)

(max. 10)

RACJONALNOŚĆ
 czy wydatki są uzasadnione i konieczne do zrealizowania zaplanowanych w projekcie
działań i rezultatów?
 czy wszystkie wydatki w projekcie są kwalifikowalne?
 czy inne podmioty zaangażowane w projekt wnoszą wkład w formie usług, wsparcia
rzeczowego lub pracy wolontariuszy (w tym liczba i stopień zaangażowania
wolontariuszy)?
 czy projekt ma szansę przynieść?
UZASADNIENIE:

BUDŻET
 czy w projekcie przewidziano wkład finansowy? Jeśli tak, to jakiej skali?
 czy budżet jest spójny z działaniami projektu?
 czy budżet został sformułowany w sposób jasny i konkretny?
 czy poszczególne pozycje budżetowe zostały właściwie policzone?

(max. 10)

(max. 10)

UZASADNIENIE:

KRYTERIUM STRATEGICZNE:
Czy Wnioskodawca posiada status młodej organizacji pozarządowej w rozumieniu
regulaminu konkursu?

(10)

UZASADNIENIE:

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW

/60

OGÓLNA OCENA I SUGESTIE ZMIAN WE WNIOSKU:

Członek Komisji
[data i podpis]
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