
KARTA OCENY INICJATYWY

ZGŁOSZONEJ DO KONKURSU NA NAJLEPSZĄ INICJATYWĘ W RAMACH PROJEKTU „INICJUJ Z FIO 2.0”

Część I - dotyczy wszystkich inicjatyw
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Razem merytoryczna zawartość projektu: 36

Uzasadnienie przyznanej oceny 

Innowacyjność

Wpływ inicjatywy na rozwój i profesjonalizację 

organizacji/grupy

Zaangażowanie społeczności lokalnej

Trwałość rezultatów projektu

Zaangażowanie wolontariuszy  (i ich liczba)

Zaangażowanie partnerów społecznych

Kryterium oceny

Odpowiadanie na istotne kwestie społeczne

Poziom osiągnięcia założonych rezultatów 

Maksymalna 

ocena
Przyznana ocena

0

5

5

3

3

5

5

5

Numer umowy

Imię i nazwisko oceniającego 

Nazwa organizacji/grupy 

aplikującej 

0,00%100%Wartość procentowa



              …………………………………………………………………………………….

                      data i podpis eksperta dokonującego oceny

0

Wnioski z analizy sprawozdania/karty kontroli/monitoringu

Deklaracja bezstronności 

Numer umowy 0

Nazwa organizacji/grupy 

aplikującej 0

Imię i nazwisko oceniającego 

Część II - dotyczy inicjatyw, które uzyskały minimum punktowe w I części oceny 

Czy osiągnięto minimum 

punktowe w części I oceny
NIE



             ……………………………………………………….

data i podpis eksperta dokonującego oceny

Niniejszym oświadczam, że:

- zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu „Inicjuj z FIO 2.0” oraz Ragulaminem Konkursu na Najlepszą

Inicjatywę w ramach Projektu "Inicjuj z FIO 2.0",

- nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a z tytułu

przysposobienia, opieki, kurateli z Wnioskodawcą biorącym udział w konkursie. W przypadku stwierdzenia takiej

zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Operatora i wycofania się z oceny tej

inicjatywy,

- nie pozostaję z Wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione

wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej zależności (lub uzasadnionych

wątpliwości) zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Operatora i wycofania się z oceny tej

inicjatywy,

- zobowiązuje się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji,

- zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną

wiedzą,

- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub

wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że

informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie powinny być ujawnione osobom trzecim,

jednocześnie zobowiązuje się usunąć wszystkie przekazane mi dokumenty w celu dokonania oceny,

- nie doradzałe/łam, w trakcie powstawania wniosku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  


