
 
 

 

Załącznik nr 2 do regulaminu projektu - „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ 

Tytuł 
inicjaty
wy. 

Nr 
wni
osk
u. 

Na ile sposób 
dotarcia do 
odbiorców 
inicjatywy 
zakłada 
równość 
dostępu i 
transparentność 
zarówno w 
przypadku 
rekrutacji 
wewnętrznej 
(np. grupy 
samopomocowe
j, 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 
Wnioskodawca 
jasno 
zdefiniował 
potrzebę, ważną 
dla 
społeczności/od
biorców/Młodych 
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 
działania 
zakładają 
ważne w 
kontekście 
zdefiniowa
nej 
potrzeby, 
wymierne i 
realne do 
osiągnięci
a rezultaty.  
Ilość 
punktów 
do 
otrzymania
: 0-10 

Na ile 
zasoby: 
osobowe, 
rzeczowe i 
partnerskie 
(relacje) 
wskazane 
przez 
Wnioskodaw
cę są realne i 
niezbędne do 
relaizacji 
Inicjatywy. 
Ilość 
punktów do 
otrzymania 
0-10 

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 budżet 
jest 
adekwatny 
do 
zaplanowany
ch działań 
(racjonalnie 
zaplanowane 
koszty 
wydatki i 
wkład 
własny).  
Ilość 
punktów do 
otrzymania: 
0-10 

Kryterium 
strategiczn
e: 
Inicjatywa 
będzie 
realizowan
a na 
terenie 
gminy 
objętej 
punktami 
strategiczn
ymi 
Ilość 
punktów 
do 
otrzymania
: 3 

Kryterium 
strategiczne: 
Inicjatywa 
zapewnia 
łatwiejszy 
(specjalny) 
udział/wsparci
e dla rodzin z 
dziećmi 
niepełnospraw
nymi lub 
rodzin 
spodziewając
ych się 
narodzin 
dziecka 
niepełnospraw
nego Ilość 
punktów do 
otrzymania: 1 

Kryterium 
strategiczn
e: 
Inicjatywa 
realizowan
a jest na 
rzecz osób 
niepełnosp
rawnych 
Ilość 
punktów 
do 
otrzymania
: 1 

Kryterium 
strategiczn
e: 
Inicjatywa 
realizowan
a jest 
przez Koło 
Gospodyń 
Wiejskich 
(dotyczy 
tylko Kół 
zarejestro
wanych w 
ARiMR) 
Ilość 
punktów 
do 
otrzymania
: 1 

OCE
NA 
ŁĄCZ
NA 
(max 
66 
pkt) 

Uwagi 
do 
budże
tu. 

Propon
owana 
kwota 
dofinan
sowani
a. 

Syntetycz
ne 
uzasadni
enie 
oceny. 

II.6 II.7                             II.9                                 II.10                II.11                   II.12                   III                         II.8                  II.8                       II.8                  II.8    

…                 

…                 


