
 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu naboru wniosków  

o udzielenie grantu w projekcie „Kultura bez barier” 

WZÓR 

KARTA OCENY WNIOSKU O PRZYZNANIE GRANTU 

Nr wniosku: 

Nazwa wnioskodawcy: 

Tytuł przedsięwzięcia grantowego: 

Oceniający: 

I. Weryfikacja wymagań określonych w pkt. 9.2 Regulaminu naboru: 

Nr punktu 

Regulaminu 
Wymaganie Spełnione Niespełnione Uwagi 

9.2.1 Wniosek został złożony w Generatorze wniosków    

9.2.2 Wniosek został złożony w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków 

o udzielenie grantu 

   

9.2.3 Wniosek został złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę    

9.2.4 Wniosek jest kompletny (wypełnione zostały wszystkie wymagane pola i załączone 

zostały wymagane załączniki) 

   

9.2.5 Wniosek wypełniono w języku polskim    

9.2.6 Okres realizacji przedsięwzięcia grantowego mieści się w przedziale czasowym: 

1 lipca 2022 r. – 15 czerwca 2023 r. 

   



 

 

Nr punktu 

Regulaminu 
Wymaganie Spełnione Niespełnione Uwagi 

9.2.7 Wysokość wnioskowanej kwoty nie przekracza maksymalnej wysokości określonej 

w rozdz. I pkt. 4. Regulaminu naboru 

   

9.2.8 Wnioskodawca złożył tylko jeden wniosek o powierzenie grantu    

9.2.9 Wnioskodawca zobowiązał się (tj. złożył deklarację we wniosku) do zapewnienia 

trwałości w odniesieniu do wydatków ponoszonych w ramach grantu jako cross-

financing przez 5 lat, licząc od daty płatności końcowej przekazanej Grantodawcy 

w ramach Projektu „Kultura bez barier” 

   

9.2.10 Wnioskodawca zobowiązał się (tj. złożył deklarację we wniosku), że nabyte 

w ramach przedsięwzięcia środki trwałe będą wykorzystywane po zakończeniu 

realizacji przedsięwzięcia na działalność statutową 

   

9.2.11 Wnioskodawca zobowiązał się (tj. złożył deklarację we wniosku) do przestrzegania 

zasad związanych z polityką równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn, 

a także zapewni, że zasady równych szans kobiet i mężczyzn będą przestrzegane 

przy zarządzaniu powierzonym grantem. 

   

Czy wniosek może zostać uznany za poprawny i zostać poddany ocenie wg kryteriów? (właściwe zakreślić) 

• TAK • NIE 

Jeśli zaznaczono NIE - czy wniosek podlega odrzuceniu? (właściwe zakreślić) 

• TAK • NIE 

  



 

 

Czy są kwestie wymagające zwrócenia się o wyjaśnienie przez Wnioskodawcę? (właściwe zakreślić) 

• TAK • NIE 

Uzasadnienie:  .................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

II. Jakich obszarów dostępności dotyczy przedsięwzięcie grantowe? Oceniający, na podstawie treści całego wniosku jest zobowiązany 

zweryfikować dane podane w cz. II pkt.7 wniosku o przyznanie grantu i zaznaczyć właściwe (zakreślić właściwe): 

• słyszenie 

• widzenie 

• poruszanie się  

• rozumienie 

• czucie 

  



 

 

III. Ocena wg kryteriów określonych w pkt. 9.3 Regulaminu naboru 

Lp. Kryteria 
Maks. 

liczba pkt 

Przyznana 

liczba pkt 

Uzasadnienie 

(W uzasadnieniu należy 

odnieść się do wszystkich 

aspektów oceny wskazanych w 

Regulaminie naboru wniosków 

o udzielenie grantu – zarówno 

w przypadku ocen 

pozytywnych, jak i 

negatywnych) 

1. Rzetelność i trafność wstępnej diagnozy potrzeb odbiorców oferty 

kulturalnej Wnioskodawcy 

Ocenie podlega: 

• znajomość grupy docelowej (osób ze szczególnymi potrzebami), w tym 

zwłaszcza funkcjonującej w otoczeniu Wnioskodawcy (na podstawie 

opisu jej charakterystyki, zróżnicowania oraz dotychczasowych 

doświadczeń w korzystaniu z oferty Wnioskodawcy), 

• wskazanie, w jaki sposób zostały zidentyfikowane obszary działalności, 

które wymagają zmiany w celu podniesienia dostępności oferty, 

10   



 

 

Lp. Kryteria 
Maks. 

liczba pkt 

Przyznana 

liczba pkt 

Uzasadnienie 

(W uzasadnieniu należy 

odnieść się do wszystkich 

aspektów oceny wskazanych w 

Regulaminie naboru wniosków 

o udzielenie grantu – zarówno 

w przypadku ocen 

pozytywnych, jak i 

negatywnych) 

• czy i w jaki sposób przeprowadzone zostały wstępne konsultacje 

z przedstawicielami grupy docelowej, 

• wykazanie znaczenia przedsięwzięcia grantowego dla zwiększenia 

dostępności i atrakcyjności oferty kulturalnej dla osób ze szczególnymi 

potrzebami. 

Ocena przede wszystkim na podstawie odpowiedzi w części II pkt. 3 wniosku 

2. Zgodność zakresu przedsięwzięcia grantowego z Modelem. 

Ocenie podlega: 

• sposób oraz stopień uwzględnienia testowania założeń Modelu, w tym 

zwłaszcza zastosowanie koncepcji „podróży odbiorcy” oraz „kroków” 

podejmowanych w celu zapewnienia dostępności, 

10   



 

 

Lp. Kryteria 
Maks. 

liczba pkt 

Przyznana 

liczba pkt 

Uzasadnienie 

(W uzasadnieniu należy 

odnieść się do wszystkich 

aspektów oceny wskazanych w 

Regulaminie naboru wniosków 

o udzielenie grantu – zarówno 

w przypadku ocen 

pozytywnych, jak i 

negatywnych) 

• skład i profesjonalizm (doświadczenie i wiedza) zespołu osób 

zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia grantowego i jego 

adekwatność do założeń Modelu, 

• innowacyjność i oryginalność – w odniesieniu do sytuacji Wnioskodawcy 

– zaplanowanych działań i rozwiązań, zgodnych z założeniami Modelu. 

Ocena przede wszystkim na podstawie odpowiedzi w części II pkt. 4, 

z uwzględnieniem Modelu 

3. Kompleksowość i adekwatność proponowanych rozwiązań 

Ocenie podlega: 

• adekwatność celu przedsięwzięcia grantowego do zidentyfikowanych 

barier, 

10    



 

 

Lp. Kryteria 
Maks. 

liczba pkt 

Przyznana 

liczba pkt 

Uzasadnienie 

(W uzasadnieniu należy 

odnieść się do wszystkich 

aspektów oceny wskazanych w 

Regulaminie naboru wniosków 

o udzielenie grantu – zarówno 

w przypadku ocen 

pozytywnych, jak i 

negatywnych) 

• czy i na ile zaplanowane w przedsięwzięciu grantowym rozwiązania 

odpowiadają na zidentyfikowane potrzeby grupy lub grup docelowych 

i przyczynią się do niwelowania barier, umożliwiając osobom ze 

szczególnymi potrzebami pełniejsze uczestnictwo w kulturze, 

• spójność i logika planowanych działań – ich wzajemne powiązanie, 

niezbędność dla osiągnięcia założonego celu, wykonalność w założonym 

czasie i przy założonym budżecie, 

• spójność harmonogramu z opisem planowanych działań 

i wykorzystaniem założeń Modelu, 

• zakres i formy planowanej komunikacji i promocji dostępności oferty 

kulturalnej objętej przedsięwzięciem grantowym, 



 

 

Lp. Kryteria 
Maks. 

liczba pkt 

Przyznana 

liczba pkt 

Uzasadnienie 

(W uzasadnieniu należy 

odnieść się do wszystkich 

aspektów oceny wskazanych w 

Regulaminie naboru wniosków 

o udzielenie grantu – zarówno 

w przypadku ocen 

pozytywnych, jak i 

negatywnych) 

• planowana trwałość efektów przedsięwzięcia grantowego (np. włączenia 

jej w stałą ofertę instytucji kultury), 

• adekwatność zaproponowanych wskaźników monitorowania 

przedsięwzięcia grantowego. 

Ocena na podstawie całego wniosku, a w szczególności części II pkt. 2, pkt. 5 

w kontekście pkt. 3, części III i część IV. 

4. Zakres i rodzaj zamierzonej współpracy z podmiotami działającymi na rzecz 

osób ze szczególnymi potrzebami, w szczególności z organizacjami 

pozarządowymi. 

Ocenie podlega: 

10   



 

 

Lp. Kryteria 
Maks. 

liczba pkt 

Przyznana 

liczba pkt 

Uzasadnienie 

(W uzasadnieniu należy 

odnieść się do wszystkich 

aspektów oceny wskazanych w 

Regulaminie naboru wniosków 

o udzielenie grantu – zarówno 

w przypadku ocen 

pozytywnych, jak i 

negatywnych) 

• dobór organizacji do współpracy w przedsięwzięciu grantowym oraz 

adekwatność ich doświadczenia z perspektywy celów przedsięwzięcia, 

• rodzaj i charakter planowanej w ramach przedsięwzięcia grantowego 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym jej intensywność, 

określenie celów i zarysowanie perspektywy dalszej współpracy między 

IK a partnerami społecznymi, 

• użycie innych form zaangażowania społecznego osób ze szczególnymi 

potrzebami w planowane działania. 

Ocena przede wszystkim na podstawie odpowiedzi w części II pkt. 6 

5. Efektywność kosztowa przedsięwzięcia grantowego 

Ocenie podlega: 

10   



 

 

Lp. Kryteria 
Maks. 

liczba pkt 

Przyznana 

liczba pkt 

Uzasadnienie 

(W uzasadnieniu należy 

odnieść się do wszystkich 

aspektów oceny wskazanych w 

Regulaminie naboru wniosków 

o udzielenie grantu – zarówno 

w przypadku ocen 

pozytywnych, jak i 

negatywnych) 

− przejrzystość budżetu, 

− racjonalność planowanych wydatków (ich niezbędność i wysokość). 

Ocena na podstawie części V i VI w kontekście odpowiedzi w części II 

 Suma punktów za kryteria  50   

Czy wniosek jest pozytywnie oceniony (tzn. czy otrzymał minimum 4 punkty w każdym z kryteriów)? (właściwe zakreślić) 

• TAK • NIE 

Czy wniosek kwalifikuje się do przyznania punktów dodatkowych (tzn. czy otrzymał minimum 50% możliwej do uzyskania liczby punktów, tj. minimum 25 

punktów, z zastrzeżeniem, że w każdym kryterium  uzyskał minimum 4 punkty)? 

• TAK • NIE 

  



 

 

IV. Kryteria dodatkowe 

 Kryteria, za które można uzyskać punkty dodatkowe Liczba punktów 

1 IK z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców (5 pkt.)  

2 Wniosek zawiera propozycję przedsięwzięcia skierowanego do więcej niż jednej grupy osób ze 

szczególnymi potrzebami, tj. dotyczy więcej niż jednego obszaru dostępności – widzenia, słyszenia, 

poruszania się, rozumienia, odczuwania (5 pkt.) 

 

 IK z miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze o liczbie mieszkańców równej i większej niż 20 

tys. (zgodnie z wykazem opracowanym przez PAN na zlecenie MFiPR 

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego) (5 pkt.) 

 

 Suma punktów dodatkowych  

 Łączna suma punktów  

  

about:blank


 

 

V. Uwagi oceniającego dotyczące budżetu przedsięwzięcia grantowego: 

LP Nr pozycji Nazwa pozycji 
Kwota w 

budżecie 

Kwota 

proponowana 
Uzasadnienie 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

Proponowana kwota finansowania:  ......................................................  

Imię i nazwisko oceniającego:  ...............................................................  

Data:  ...................................................  

Podpis:  ....................................................................  
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