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NUMER WNIOSKU  

NAZWA WNIOSKODAWCY  

IMIĘ I NAZWISKO EKSPERTA OCENIAJĄCEGO  

 
 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU ZŁOŻONEGO W NABORZE WNIOSKÓW 
W RAMACH PROGRAMU DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ MAŁYCH INICJATYW 

 
 

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA  - oceny merytorycznej dokonują Eksperci. 
 

 
KRYTERIUM OCENY 

MAKSYMALNA 
LICZBA 

PUNKTÓW 

LICZBA 
PRZYZNANYCH 

PUNKTÓW 

 
UZASADNIENIE 

DECYZJI 

1. Czy Wnioskodawca posiada 
odpowiednie zasoby potrzebne 
do zrealizowania projektu? 
 
Jakie Wnioskodawca posiada 
doświadczenie i/ lub wiedzę 
przydatną do realizacji działań 
projektowych? 
 
Czy Wnioskodawca wskazał 
zasoby, które nie są w jego 
posiadaniu ale które może 
wykorzystać na rzecz projektu? 
 
Czy w projekcie wezmą udział 
wolontariusze? 

 
 
 
 
 
 
 

5 

  

2. Czy została zdefiniowana 
grupa odbiorców projektu?  
Czy Wnioskodawca określił 
sposób dotarcia do odbiorców? 
 
W jakim stopniu zostały 
właściwie zidentyfikowane 
potrzeby/problemy społeczności 
lokalnej/ grupy docelowej, na 
które będzie odpowiadał projekt? 
 
Czy Wnioskodawca wykazał 
przyczyny opisywanego 
problemu/sytuacji wymagającej 
zmiany? 
 

 
 
 
 
 
 
 

15 
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Czy Wnioskodawca wykazał,  
że konsultował planowane 
działania z grupami, osobami do 
których będą adresowane? 

3. Czy zaplanowane cele są 
możliwe do osiągnięcia? Jeśli tak, 
to w jakim stopniu? 
 
W jakim stopniu wskazany cel 
(cele) projektu odpowiada/ją na 
zidentyfikowane potrzeby? 
  
Czy działania zaplanowane  
w projekcie są zgodne  
z celem i/oraz przewidywanymi 
zmianami? 

 
 
 
 
 

10 

  

4. W jakim stopniu zaplanowane 
działania prowadzą do 
osiągnięcia zaplanowanych 
rezultatów? 
 
Czy zaplanowane działania są 
możliwe do realizacji we 
wskazanych przez Wnioskodawcę 
terminach i miejscach? 
 
Czy zaplanowane działania 
sprzyjają tworzeniu  
i utrzymywaniu więzi 
społecznych? 

 
 
 
 
 
 

15 

  

5. Czy Wnioskodawca planuje 
włączyć do działań projektowych 
społeczność lokalną/grupy 
docelowe (np. mieszkańców, 
szkoły, lokalnych 
przedsiębiorców, domy kultury, 
biblioteki, organizacje 
pozarządowe, beneficjentów 
działań)? 
 
Jeśli tak, to w jakim zakresie? 
 
Czy Wnioskodawca opisuje  
w jaki sposób zaangażuje 
społeczność lokalną/grupy 
docelowe do realizacji 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 
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poszczególnych etapów 
projektu? 

6. Na ile przyjęte do kalkulacji 
stawki za towary i usługi są 
rzetelnie oszacowane i zgodne  
z cenami rynkowymi? 

 
 

10 

  

7. Na ile kalkulacja kosztów jest 
uzasadniona i spójna z 
planowanymi działaniami? 
 
Na ile proponowane wydatki są 
niezbędne do realizacji zadania? 
 
Czy zaplanowane koszty są 
uzasadnione w kontekście 
charakteru projektu, liczby 
uczestników, czasu trwania 
działań? 

 
 
 
 
 
 

15 

  

8. Dodatkowe punkty za 
działalność grupy nieformalnej 
lub samopomocowej / rejestrację 
młodej organizacji pozarządowej 
na terenie powiatów o niskim 
wskaźniku aktywności 
obywatelskiej: oławskim, 
oleśnickim, górowskim, 
wrocławskim ziemskim, 
lubińskim i głogowskim. 

 
 
 
 

5 
 
 

  

MAKSYMALNA  
LICZBA  PUNKTÓW 

90   

 
 
 
INFORMACJE O PROPONOWANEJ KWOCIE MIKRODOTACJI 
   

pozycja w budżecie wnioskowana kwota 
w pozycji 

rekomendowana 
kwota w pozycji 

uzasadnienie 

 
 
 

   

 

Wniosek rekomendowany do dofinasowania 
 
 

TAK/NIE 
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Rekomendowana kwota 
mikrodotacji/wsparcia realizacji lokalnego 
przedsięwzięcia 

 

 
INNE UWAGI 
 

 
 

 


