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Załącznik nr 3 

 

Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie mikrodotacji w ramach Programu Społecznik 2022-2024 

 

L. p.  

KRYTERIA MERYTORYCZNE 

Max.liczba 
możliwych 

do 
uzyskania 
punktów 

Liczba 
przyznanych 

punktów 
(min. 60%) 

1.  Czy realizacja mikrodotacji przyczyni się do osiągnięcia celu głównego i celów 
szczegółowych Programu Społecznik 2022-2024? 

Uzasadnienie……………………………………………………………………. 

20  

2.  Czy zakładany cel i rezultaty są wymierne i możliwe do osiągnięcia dzięki 

realizacji zaplanowanych działań oraz zapewniają ich kontynuację? 

Uzasadnienie……………………………………………………………………. 

15  

3.  Czy opis tworzy spójną całość,  harmonogram ich realizacji jest przejrzysty  

i realny, a działania w ramach mikrodotacji są zgodne  z zakresem działalności 

statutowej Realizatora?  

Uzasadnienie……………………………………………………………………. 

15  

4.  Czy przedstawione koszty są kwalifikowalne, racjonalne, spójne i niezbędne  

z perspektywy realizacji zaplanowanych działań oraz poprawne pod względem 

rachunkowym? 

Uzasadnienie……………………………………………………………………. 

15  

5.  Czy wniosek przewiduje zaangażowanie społeczne zgodne z pkt 2.4 Regulaminu 

konkursu na mikrodotacje ? 

Uzasadnienie……………………………………………………………………. 

20  

6.  Czy wniosek przewiduje zapewnienie  dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami zgodnie z pkt. 10.4  Regulaminu konkursu na mikrodotacje? 

Uzasadnienie……………………………………………………………………. 

15  

 RAZEM 100  

Czy zaplanowane działania mają charakter proekologiczny? (kryterium dodatkowe) 0/5  

Czy zaplanowane  działania dotyczą celu określonego w pkt. 2.3.5 niniejszego 

Regulaminu- projekty młodzieżowe? (kryterium dodatkowe) 

0/5  

Czy wniosek przewiduje działania pomocowe i integracyjne na rzecz uchodźców? 

(kryterium dodatkowe) 

0/5  

Czy organizacja po raz pierwszy wnioskuje o otrzymanie mikrodotacji w ramach 
Programu Społecznik, tj. nie uczestniczyła w realizacji Programu, jak i jego poprzedniej 
edycji w latach 2019-2021? (kryterium dodatkowe) 
 

0/5  

Czy Realizator złożył w terminie i poprawnie sprawozdanie rzeczowo-finansowe  

z poprzedniego naboru? (kryterium dodatkowe) 

0/3  

RAZEM 100/123  

Wniosek uzyskał ocenę merytoryczną: 
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pozytywną
 

negatywną
 

 

Oświadczenie osoby oceniającej:  
1. Niniejszym deklaruję, że zgadzam się brać udział w procedurze oceny i rekomendacji wniosków  
o udzielenie mikrodotacji składanych przez Realizatorów w ramach Programu Społecznik 2022- 2024. 
Poprzez złożenie niniejszej deklaracji, potwierdzam, że zapoznałam/em się z dostępnymi do dnia 
dzisiejszego informacjami dotyczącymi oceny i wyboru wniosków o udzielenie mikrodotacji.  
2. Deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki, zgodnie z posiadaną wiedzą.  
3. Jeżeli okaże się, że przed lub w trakcie trwania procesu oceny/wyboru wniosków zaistnieją okoliczności 
mogące budzić wątpliwości, co do mojej bezstronności, niezwłocznie wyłączę się z procesu oceny, jednak 
nie później niż przed rekomendacją wniosków.  
4. Zobowiązuję się utrzymywać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi 
ujawnione, przygotowane przeze mnie w trakcie procedury oceny wniosków lub wynikające z procesu 
oceny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Imię i nazwisko osoby oceniającej merytorycznie wniosek…………………………………………………………….. 
Data dokonania oceny merytorycznej……………………………………………………………………………………………. 
 

 
 


