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KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ  

  Wniosku zgłoszonego do konkursu naboru ofert na mikrodotacje  2022 rok 

  
Numer oferty:  

    

    
Nazwa aplikującej organizacji:  

  

  
Imię i Nazwisko oceniającego:  

  

   

    
Kryteria oceny:  

  

Ilość punktów 
przyznanych 
przez komisję  

Skala punktów 
możliwych do 

uzyskania  

1.  Sprawy będące przedmiotem wniosku są ważne dla 
społeczności lokalnej/członków organizacji  

  0 - 2  

2.  W jakim stopniu wskazany cel (cele) projektu wynika/ją ze 
zidentyfikowanych potrzeb  

  0 - 2  

3.  Opisano beneficjentów w kontekście zdefiniowanego 
problemu  

  0 - 2  

4.  Działania zaplanowane w projekcie są zgodne z celem oraz 
przewidywanymi zmianami  

  0 - 2  

5.  Harmonogram działań ma szansę być zrealizowany.    0 - 1  

6.  Czy Uwzględniono w ofercie możliwość realizacji działań w 
związku z ograniczeniami wynikającymi z COVID -19. 

 0 - 1 

7.  W jakim stopniu możliwe są do osiągnięcia zakładane 
rezultaty przy realizacji zaplanowanych działań?  

  0 - 2  

8.  W jakim stopniu projekt przyczyni się do wzmocnienia 
społeczności lokalnej/organizacji realizującej projekt?  

  0 - 2  

9.  Projekt przewiduje wkład własny w postaci pracy 
wolontarystycznej?  

  0 - 2  

Ilość punktów  
  16  

Kryteria dodatkowe:      

10.  Czy projekt jest realizowany wyłącznie przez młodzież do 
26 roku życia? Zakłada aktywny udział dzieci i/lub 
młodzieży do 26 roku życia?  

  0-1  

11.  Czy projekt jest realizowany na terenie sołectw objętych 
Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Płużnica do 
roku 2023 (Mgowo, Orłowo, Wiewiórki)?  

  

  

0 - 1  

12.  Projekt obejmuje działania innowacyjne w tym wsparcie 

dla uchodźców z Ukrainy ? (nie realizowane w ciągu 

ostatnich 3 lata w ramach konkursu Małe granty Gminy 

Płużnica)    

  0 - 1  
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13. Projekt realizowany jest na terenie min. dwóch sołectw  0-1 

Ilość punktów  4 

 Punktacja łączna  20 

                              

  

  

  

  

  

  

       ………………………………………………………..                                                                                                                      
data i podpis osoby dokonującej oceny merytorycznej  

 


