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KARTA OCENY WNIOSKU WSTĘPNEGO 
LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW:  

MIKROGRANTY NA REALIZACJE INICJATYW LOKALNYCH GMINA ZŁOCZEW 2019 

ZAŁĄCZNIK NR 1  
 

  

NUMER WNIOSKU WSTĘPNEGO:   
    

NAZWA WNIOSKODAWCY/REALIZATORA  
 
 

TYTUŁ PROJEKTU:  
 

IMIĘ I NAZWISKO OCENIAJĄCEGO:  
 

SPEŁNIENIE KRYTERIUM DOSTĘPU:  
PROJEKT MIEŚCI SIĘ W KATALOGU DZIAŁAŃ 
WSKAZANYCH W REGULAMINIE, (przy odpowiedzi „nie” 
wniosek nie jest kwalifikowany do dalszej oceny) 

TAK NIE 

OCENA WNIOSKU 

0 – wcale ;    1 – częściowo;      2 – w pełni 

KRYTERIA PKT UWAGI 

1. KRYTERIUM ZASIĘGU PROJEKTU 0 – 6 pkt 

Na ile liczba osób zaangażowanych w realizacje 
projektu jest adekwatna do potrzeb i działań (0-1-2 pkt) 

  

Na ile liczba osób uczestniczących w projekcie 
bezpośrednio i pośrednio jest adekwatna do potrzeb, 
skali zaplanowanych działań i ich kosztów (0-1-2 pkt) 

 

Na ile projekt angażuje w realizację lokalną społeczność 
i partnerów (czy angażuje na każdym etapie realizacji, 
czy uczestnictwo w projekcie jest czynne czy bierne), na 
ile angażuje członków organizacji (jeśli to projekt 
młodej ngo) (0-1-2 pkt) 

 

2. KRYTERIUM ADEKWATNOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI DZIAŁAŃ 0 – 6 pkt 

Na ile zaplanowane działania odpowiadają skali 
wskazanych potrzeb (0-1-2 pkt) 

  

Na ile realizacja projektu i jego działania wpłyną na 
zaspokojenie wskazanych potrzeb (0-1-2 pkt) 

  

Na ile proponowane działania są oryginalne  
i innowacyjne w stosunku do dostępnej oferty 
podobnych działań na rynku (0-1-2 pkt) 

  

3. KRYTERIUM SKALI, JAKOŚCI I TRWAŁOŚCI REZULTATÓW 0 – 4 pkt 

Czy rezultaty zostały określone liczbowo? (0-1-2 pkt)   



 
 

 
 
 
 
 

Projekt dofinansowany ze środków  
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020  oraz ze środków Gminy Złoczew 

 

Na ile zaplanowane rezultaty są ilościowo i jakościowo 
adekwatne do wskazanych potrzeb? 

 

4. KRYTERIUM CELOWOŚCI I RACJONALNOŚCI WYDATKÓW 0 – 4 pkt 

Na ile przedstawione wydatki są niezbędne do realizacji 
działań? (0-1-2 pkt) 

  

Na ile wydatki są uzasadnione cenowo? (0-1-2 pkt)   

PODSUMOWANIE (0-20 PKT)   

UWAGI DO OCENY  
 

PYTANIA DLA GRUP I ORGANIZACJI DO PREZENTACJI  
 
 

 
 

           Data zatwierdzenia oceny: 
 

Podpisy osób oceniających:  

 
 


