
KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ 
WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU W RAMACH PROJEKTU P FIO „Inicjuj z FIO” – III nabór

TAK X                                                        NIE

*w przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE wniosek nie jest dalej oceniany i otrzymuje 0 pkt.
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4.
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6.
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8.

9.

Czy prawdopodobne jest, że po zakończeniu 

finansowania projektu działania w nim podjęte będą 

kontynuowane?

2Czy wniosek był konsultowany w punkcie doradczym 

Operatorów?

5

5

Czy sprawy będące przedmiotem wniosku są ważne dla 

społeczności lokalnej/ członków organizacji?

W jakim stopniu wskazany cel (cele) projektu wynika/ją 

ze zidentyfikowanych potrzeb?

Czy opisano beneficjentów w kontekście zdefiniowanego 

problemu? 

Czy działania zaplanowane w projekcie są zgodne z 

celem oraz przewidywanymi zmianami?

Czy harmonogram działań ma szansę być realizowany? 

Czy jest realny?

W jakim stopniu zakładane rezultaty możliwe są do 

osiągnięcia dzięki realizacji zaplanowanych działań? 

W jakim stopniu projekt przyczyni się do wzmocnienia 

społeczności lokalnej/organizacji realizującej projekt?

Kryterium oceny
Maksymalna 

ocena
Przyznana ocena

4

5

2

Zawartość merytoryczna 

5

5

3

Numer wniosku 

Imię i nazwisko oceniającego 

Czy przedsięwzięcie mieści się w sferze pożytku publicznego bądź w przypadku młodych organizacji 

pozarządowych związane jest z rozwojem młodej organizacji?

Nazwa organizacji/grupy 

aplikującej 



10.

11.

zł

              …………………………………………………………………………………….

         data i podpis eksperta dokonującego oceny merytorycznej

Proponowana kwota dofinansowania:

Uzasadnienie

Inne błędy dostrzeżone przez eksperta, niewskazane w karcie oceny (pole nieobowiązkowe)

Kwestionowane pozycje w budżecie  wraz z uzasadnieniem i rekomendowaną kwotą. 

Pozycja w 

kosztorysie

Kwota 

kwestionowana
Kwota rekomendowana

Na ile kalkulacja kosztów jest uzasadniona i spójna z 

planowanymi działaniami? Na ile proponowane wydatki 

są niezbędne do realizacji zadania. Na ile przyjęte do 

kalkulacji stawki są realne?

1.

10 0Razem budżet projektu:

Szczegółowe uzasadnienie przyznanej oceny (pole obowiązkowe)

Razem merytoryczna zawartość projektu: 40

50 0Ocena łączna

Uzasadnienie przyznanej oceny

Budżet

10

2

2

Czy projekt wnioskodawcy przewiduje wkład własny w 

postaci pracy wolontarystycznej?

Czy grupa/młoda organizacja pozarządowa wskazała 

partnerów społecznych?

0



             ……………………………………………………….

data i podpis eksperta dokonującego oceny merytorycznej

Niniejszym oświadczam, że:

- zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu „Inicjuj z FIO”,

- nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a z tytułu

przysposobienia, opieki, kurateli z Beneficjentem pomocy ubiegającym się o udzielenie dofinansowania. W

przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie

Beneficjenta i wycofania się z oceny tego wniosku,

- nie pozostaję z Beneficjentem pomocy w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione

wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej zależności (lub uzasadnionych wątpliwości)

zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta i wycofania się z oceny tego wniosku,

- zobowiązuje się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji,

- zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą,

- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub

wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że

informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie powinny być ujawnione osobom trzecim,

jednocześnie zobowiązuje się usunąć wszystkie przekazane mi dokumenty w celu dokonania oceny,

- nie doradzałe/łam, w trakcie powstawania wniosku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  

                 

Deklaracja bezstronności 

Numer wniosku 0

Nazwa organizacji/grupy 0

Imię i nazwisko oceniającego 0


