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Załącznik nr 3 

do Regulaminu Komisji Konkursowej 

 

 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ 

wniosku o mikrogrant  

w ramach konkursu na działania animacyjno – integracyjne 

MIĘDZY NAMI SĄSIADAMI  

inicjatywy wspólnot sąsiedzkich 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE 
LICZBA 

PUNKTÓW 

Opis potencjału Wykonawcy Koocowego Razem 
w kategorii  ………… 

a. na ile dotychczasowe działania i kompetencje wskazują na możliwośd efektywnej realizacji 

opisanej we wniosku inicjatywy? (0-2 pkt) 

 Wykonawca Koocowy posiada niezbędne kompetencje do efektywnej realizacji inicjatywy 
oraz posiada doświadczenie w tego typu działaniach – 2 pkt 

 działania i kompetencje Wykonawcy Koocowego są wystarczające do efektywnej realizacji 
inicjatywy – 1 pkt 

 działania i kompetencje Wykonawcy Koocowego są niewystarczające do efektywnej realizacji 
inicjatywy – 0 pkt 

Ilośd pkt: 

b. czy Wykonawcą Koocowym są mieszkaocy  z nieruchomości objętej Programem 

mikrograntów? (0-2 pkt) 

 Wykonawcą Koocowym są mieszkaocy z nieruchomości objętej Programem mikrograntów – 2 pkt 

 Wykonawcą Koocowym nie są osoby zamieszkujące nieruchomośd objętą Programem 
mikrograntów – 0 pkt 

Ilośd pkt: 

Uzasadnienie (2-3 zdania) 

 

 

 

Działania ujęte w inicjatywie Razem 
w kategorii  ………… 

a. na ile planowane działania służą osiągnięciu celów konkursu i wpisują się w cele Programu  

mikrograntów?(0-3 pkt) 

 planowane działania w dużym stopniu służą osiągnięciu wszystkich celów konkursu i wpisują się 
w cele Programu – 3 pkt 

 planowane działania w satysfakcjonującym stopniu służą osiągnięciu celów konkursu i wpisują się 
w cele Programu – 2 pkt 

 planowane działania w stopniu wystarczającym służą osiągnięciu celów konkursu i wpisują się 
w cele Programu – 1 pkt 

 planowane działania nie służą osiągnięciu celów konkursu i nie wpisują się w cele Programu – 0 pkt 

Ilośd pkt: 

Numer wniosku Imię i nazwisko osoby oceniającej 

 

Nazwa organizacji/grupy wnioskującej  

Łączna ilośd punktów Rekomendowany do dofinansowania        TAK           NIE 
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b. czy planowane działania mają szanse byd zrealizowane w zakładanym czasie? (0-1 pkt) Ilośd pkt: 

c. czy zaplanowane wydarzenia przez lokatorów włączające społecznośd lokalną sprzyjają 

kontynuowaniu działao po zakooczeniu Programu? (0-3 pkt) 

 zaplanowane wydarzenia przez lokatorów włączające społecznośd lokalną sprzyjają kontynuowaniu 
działao po zakooczeniu Programu – 3 pkt 

 zaplanowane wydarzenia przez lokatorów włączające społecznośd lokalną nie sprzyjają 
kontynuowaniu działao po zakooczeniu Programu – 0 pkt 

Ilośd pkt: 

d. czy i w jakim stopniu działania angażują mieszkaoców danej nieruchomości oraz 

społecznośd lokalną? (0-3 pkt) 

 działania angażują mieszkaoców danej nieruchomości oraz społecznośd lokalną w dużym stopniu – 
3 pkt 

 działania angażują mieszkaoców danej nieruchomości oraz społecznośd lokalną w stopniu 
satysfakcjonującym – 2 pkt 

 działania angażują mieszkaoców danej nieruchomości oraz społecznośd lokalną w bardzo małym 
stopniu – 1 pkt 

 działania nie angażują mieszkaoców danej nieruchomości oraz społecznośd lokalną – 0 pkt 

Ilośd pkt: 

e. na ile proponowane działania są odpowiednie i adekwatne dla mieszkaoców danej 

nieruchomości? (0-2 pkt) 

 proponowane działania w całkowitym stopniu są odpowiednie i adekwatne dla mieszkaoców danej 
nieruchomości – 2 pkt 

 proponowane działania w wystarczającym stopniu są odpowiednie i adekwatne dla mieszkaoców 
danej nieruchomości – 1 pkt 

 proponowane działania są nieodpowiednie i nieadekwatne dla mieszkaoców danej nieruchomości – 
0 pkt 

Ilośd pkt: 

Uzasadnienie  

 

 

 

 

 

 

Potrzeba realizacji inicjatywy Razem 
w kategorii  ………… 

a. czy wskazane zostały realne potrzeby, na które odpowiadają działania? (0-3 pkt) 

 we wniosku zostały wskazane realne potrzeby, na które odpowiadają działania – 3 pkt 

 we wniosku nie zostały wskazane realne potrzeby, na które odpowiadają działania – 0 pkt 

Ilośd pkt: 

b. na ile została uzasadniona potrzeba realizacji zaplanowanych działao?(0-3 pkt) 

 potrzeba realizacji zaplanowanych działao została bardzo dobrze uzasadniona – 3 pkt 
 potrzeba realizacji zaplanowanych działao została uzasadniona w sposób zadowalający  – 2 pkt 
 potrzeba realizacji zaplanowanych działao została uzasadniona w sposób wystarczający – 1 pkt 

 potrzeba realizacji zaplanowanych działao  nie została uzasadniona – 0 pkt 

Ilośd pkt: 

c. na ile zostały uwzględnione zasoby i potencjały mieszkaoców danej nieruchomości?(0-3 

pkt) 

 we wniosku zostały w pełni uwzględnione oraz opisane zasoby i potencjały mieszkaoców, 
do których skierowana jest inicjatywa – 3 pkt 

 we wniosku zostały w sposób satysfakcjonujący uwzględnione oraz opisane zasoby i potencjały 
mieszkaoców, do których skierowana jest inicjatywa – 2 pkt 

 we wniosku zostały w sposób wystarczający uwzględnione oraz opisane zasoby i potencjały 
mieszkaoców, do których skierowana jest inicjatywa – 1 pkt 

 we wniosku nie zostały uwzględnione oraz opisane zasoby i potencjały mieszkaoców, do których 
skierowana jest inicjatywa – 0 pkt 

Ilośd pkt: 
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Uzasadnienie  

 

 

 

 

Efekty/Rezultaty działao Razem 
w kategorii  ………… 

a. na  ile efekty/rezultaty wynikają z realizacji celów konkursu? (0-2 pkt) 

 efekty/rezultaty w całkowitym stopniu wynikają z realizacji celów konkursu – 2 pkt 
 efekty/rezultaty w wystarczającym stopniu wynikają z realizacji celów konkursu – 1 pkt 

 efekty/rezultaty nie wynikają z realizacji celów konkursu – 0 pkt 

Ilośd pkt: 

b. na ile trwałe są rezultaty inicjatywy i czy istnieje możliwośd ich ponownego wykorzystania 

przez mieszkaoców w przyszłości? (0-2 pkt) 

 wszystkie rezultaty inicjatywy mają charakter trwały i mają potencjał ponownego wykorzystania 
przez mieszkaoców w przyszłości – 2 pkt 

 rezultaty inicjatywy w małym stopniu mają charakteru trwały oraz potencjał ponownego 
wykorzystania przez mieszkaoców w przyszłości – 1 pkt 

 rezultaty inicjatywy nie mają charakteru trwałego oraz potencjału ponownego wykorzystania 
przez mieszkaoców w przyszłości – 0 pkt 

Ilośd pkt: 

c. jak zakładane działania przyczynią się do zmian w danej wspólnocie mieszkaoców? (0-2 

pkt) 

 zakładane działania w dużym stopniu przyczynią się do zmian w danej wspólnocie mieszkaoców  - 
2 pkt 

 zakładane działania w małym stopniu przyczynią się do zmian w danej wspólnocie mieszkaoców  - 
1 pkt 

 zakładane działania nie przyczynią się do zmian w danej wspólnocie mieszkaoców  - 0 pkt 

Ilośd pkt: 

d. czy jest zaplanowana rzetelna ewaluacja inicjatywy wśród mieszkaoców danej wspólnoty i 

społeczności lokalnej? (0-2 pkt) 

 we wniosku jest zaplanowana rzetelna ewaluacja inicjatywy – 2 pkt 
 we wniosku jest zaplanowana wystarczająca ewaluacja inicjatywy – 1 pkt 

 we wniosku nie jest zaplanowana rzetelna ewaluacja inicjatywy – 0pkt 

Ilośd pkt: 

Uzasadnienie  

 

 

 

 

Znaczenie inicjatywy dla danej wspólnoty mieszkaoców Razem 
w kategorii  ………… 

a. czy inicjatywa uwzględnia zasoby, możliwości oraz realne potrzeby  mieszkaoców danej 

nieruchomości? (0-3 pkt) 

 inicjatywa uwzględnia zasoby, możliwości oraz realne potrzeby  mieszkaoców danej nieruchomości 
– 3 pkt 

 inicjatywa nie uwzględnia zasobów, możliwości oraz realnych potrzeb  mieszkaoców danej 
nieruchomości – 0 pkt 

Ilośd pkt: 

b. czy społecznośd lokalna odniesie korzyści z realizacji inicjatywy? (0-3 pkt) 

 społecznośd lokalna odniesie korzyści z realizacji inicjatywy – 3 pkt 

 społecznośd lokalna nie odniesie korzyści z realizacji inicjatywy – 0 pkt 

Ilośd pkt: 
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c. czy inicjatywa ma w sobie potencjał trwałości (mogą byd materialne np. ławeczka, ale też 

nowe umiejętności, nawiązane relacje itp.)? (0-3 pkt) 

 opisana inicjatywa ma potencjał trwałości – 3 pkt 

 opisana inicjatywa nie posiada potencjału trwałości – 0 pkt 

Ilośd pkt: 

d. czy inicjatywa ma potencjał kontynuacji działao wspólnotowych wśród mieszkaoców danej 

nieruchomości po zakooczeniu Programu? (0-3 pkt) 

 inicjatywa ma potencjał kontynuacji działao wspólnotowych wśród mieszkaoców danej 
nieruchomości po zakooczeniu Programu – 3 pkt 

 inicjatywa nie ma potencjał kontynuacji działao wspólnotowych wśród mieszkaoców danej 
nieruchomości po zakooczeniu Programu – 0 pkt 

Ilośd pkt: 

Uzasadnienie  

 

 

 

 

Budżet inicjatywy Razem 
w kategorii  ………… 

a. czy koszty są powiązane z planowanymi działaniami? (0-3 pkt) 

 koszty są powiązane z planowanymi działaniami – 3 pkt 
 koszty są częściowo powiązane z planowanymi działaniami – 1-2 pkt 

 koszty nie są powiązane z planowanymi działaniami – 0 pkt 

Ilośd pkt: 

b. w jakim stopniu wydatki są racjonalne tj. niezbędne i wystarczające do zrealizowania 

zaplanowanych działao i osiągnięcia rezultatów?(0-2 pkt) 

 zaplanowane wydatki są w pełni racjonalne i zasadne – 2 pkt 
 zaplanowane wydatki są racjonalne i zasadne w stopniu wystarczającym – 1 pkt 

 zaplanowane wydatki nie są racjonalne i zasadne - 0 pkt 

Ilośd pkt: 

c. czy budżet zawiera wkład własny rzeczowy i/lub finansowy?(0-1 pkt) Ilośd pkt: 

Uzasadnienie  

 

 

 

 

ŁĄCZNA ILOŚD PUNKTÓW  

…..……./51 

 

 

Podpis oceniającego:……………………………………………. 


