
Etap L.p. Przedmiot oceny
Skala 

punktów
Komentarz

Przyznana 

liczba 

punktów
Uzasadnienie 

Przyznanie 5 pkt oznacza Ŝe cel projektu zawiera się w celu programowym, jest sformułowany 

precyzyjnie, nie wymaga korekty

Przyznanie 0 pkt oznacza Ŝe cel projektu nie odpowiada celowi programowemu (nie moŜna 

przyjąć, iŜ cel projektu odpowiada celowi programowemu równieŜ na podstawie treści wniosku 

)

Przyznanie 5 pkt oznacza Ŝe wszystkie zaplanowane formy wsparcia/działania* są właściwie 

dobrane ze względu na cel projektu; w projekcie  nie występują formy wsparcia/działania* 

nadmiarowe i/lub niewłaściwie dobrane (ze względu na cel projektu)

Przyznanie 0 pkt oznacza Ŝe zaplanowane w projekcie formy wsparcia/działania* są 

niewłaściwie dobrane ze względu na cel projektu, a skorygowanie projektu w tym zakresie nie 

jest moŜliwe na etapie oceny merytorycznej

Przyznanie 5 pkt oznacza, Ŝe wszystkie zaplanowane formy wsparcia/działania* mieszczą się 

w zakresie działań, jakie mogą być podejmowane w ramach zadań wskazanych w ogłoszeniu o 

konkursie

Przyznanie 0 pkt oznacza, Ŝe zaplanowane w projekcie formy wsparcia/działania* nie mieszczą  

się w zakresie działań, jakie mogą być podejmowane w ramach zadań wskazanych w  

ogłoszeniu o konkursie, a skorygowanie projektu w tym zakresie nie jest moŜliwe na etapie 

oceny merytorycznej

Przyznanie 5 pkt oznacza, Ŝe wszystkie zaplanowane formy wsparcia/działania* są dobrane 

właściwie  ze względu na grupę beneficjentów ostatecznych projektu/uczestników projektu*

Przyznanie 0 pkt oznacza, Ŝe zaplanowane w projekcie formy wsparcia/działania* są 

niewłaściwie dobrane ze względu na grupę beneficjentów ostatecznych projektu/uczestników 

projektu*, a skorygowanie projektu w tym zakresie nie jest moŜliwe na etapie oceny 

merytorycznej

Przyznanie 5 pkt oznacza, Ŝe posiadane przez Wnioskodawcę zasoby kadrowe, rzeczowe, 

lokalowe, doświadczenie pozwolą na wysoki poziom realizacji projektu 

Przyznanie 0 pkt oznacza, Ŝe posiadane przez Wnioskodawcę zasoby kadrowe, rzeczowe, 

lokalowe, doświadczenie nie gwarantują prawidłowej realizacji projektu (nie jest spełnione 

niezbędne minimum)

Przyznanie 5 pkt oznacza, Ŝe wszystkie zaplanowane wartości wskaźników produktu i/lub 

rezultatu**  są realne do osiągnięcia (brak zastrzeŜeń)

Przyznanie 0 pkt oznacza, Ŝe zaplanowane wartości wskaźników produktu i/lub rezultatu**  są 

nierealne,  a na etapie oceny merytorycznej skorygowanie wskaźników nie jest moŜliwe 

Etap I - przyznana łączna liczba punktów: 

Czy zaplanowane w projekcie formy 

wsparcia/działania* mieszczą się w zakresie 

działań, jakie mogą być podejmowane w 

ramach zadań wskazanych w ogłoszeniu o 

konkursie?

od 0 do 5

6.
Czy zaplanowane wartości wskaźników 

produktu i/lub rezultatu** są realne do 

osiągnięcia

Karta oceny merytorycznej wniosku (konkurs nr 9) - etap I

od 0 do 5

1.

2.

3.

od 0 do 5

Czy zaplanowane w projekcie formy 

wsparcia/działania* gwarantują realizację celu 

projektu?

4.

5.

Czy zaplanowane formy wsparcia/działania* są 

dobrane właściwie ze względu na grupę 

beneficjentów ostatecznych 

projektu/uczestników projektu*

Nr wniosku:

Data i podpis Oceniającego:
** - w przypadku celu programowego 2 (zadanie 4), celu programowego 3 (zadanie 9), celu programowego 5 (zadanie 9) - oceniana jest wartość wskaźnika produktu. W pozostałych 

przypadkach wartość wskaźnika produktu oraz rezultatu

Czy posiadane przez Wnioskodawcę zasoby 

kadrowe, rzeczowe, lokalowe oraz 

doświadczenie w realizacji projektów o 

podobnej tematyce,  są wystarczające do 

prawidłowej realizacji projektu?

Uwaga! Do drugiego etapu oceny przechodzi projekt, który w Ŝadnym z kryteriów 

wymienionych w niniejszej tabeli nie uzyskał 0 pkt

od 0 do 5

od 0 do 5

* - w zaleŜności od danego celu programowego

I Etap 

oceny

Czy cel projektu zawiera się w celu 

programowym?
od 0 do 5




