
 

Zadanie współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

 

 

 

Karta oceny eksperckiej  projektu lub inicjatywy jednorazowej 

w ramach konkursu Mazowiecka Aktywacja 

edycja 2021 

dofinansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego 

 

Numer wniosku:  

Nazwa organizacji:  

Imię i nazwisko oceniającego:  

 

Kryteria formalne 

Lp. Opis kryterium Wnioskodawca 

spełnia warunek 

1 Wnioskodawca jest uprawniony do udziału w Konkursie 
 

2 Wnioskodawca wskazał organizację pośredniczącą (w 

przypadku grup nieformalnych i grup samopomocowych);  

 

3 Wnioskodawca złożył wniosek w terminie i formie określonej 

w Regulaminie i Ogłoszeniu konkursowym. 

 

 

Kryteria oceny eksperckiej 

 

Kryteria merytoryczne  

Lp. Opis kryterium 

Maks. 

liczba 

punktów 

Przyznana 

liczba 

punktów 

1 
Wnioskodawca wskazał konkretną potrzebę społeczną, na 

jaką odpowiedzieć ma projekt lub inicjatywa 
1  

2 
Wnioskodawca określił sposób w jaki zidentyfikował 

konkretną potrzebę 
1  
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3 

Wnioskodawca wskazał w jaki sposób konsultował 

przygotowanie projektu z jego potencjalnymi uczestnikami 

(grupa docelowa)  

1  

4 
Wnioskodawca wskazał konkretną grupę docelową, której 

dotyczy potrzeba społeczna 
1  

5 

Wnioskodawca wskazał (opisał) charakterystyczne cechy 

grupy docelowej i wskazał na dotykające ją trudności, 

bariery, wyzwania 

1  

6 

Wnioskodawca szczegółowo opisał działania, jakie planuje 

zrealizować (wskazano cele jakie ma osiągnąć działanie, 

merytoryczne aspekty działań, sposób organizacji i 

przeprowadzenia działań). 

1  

7 
Wnioskodawca zaplanował działania, które są spójne z 

zidentyfikowanymi potrzebami 
1  

8 

Wnioskodawca opisał potencjał dla inicjatywy do 

zapoczątkowania trwałej zmiany w lokalnej społeczności. 

Projekt stanowi element (etap) realizacji długofalowego 

celu (meta celu). 

1  

9 
Wnioskodawca zrealizuje projekt w zespole składającym 

się z minimum 3 osób. 
1  

10 
Wnioskodawca zaangażował do projektu osoby ze 

społeczności lokalnej (spoza własnej grupy) 
1  

11 
Wnioskodawca zaangażował partnerów z lokalnych 

organizacji  instytucji lub firm 
1  

12 
Pozycje kosztorysu projektu lub inicjatywy jednorazowej są 

niezbędne do realizacji 
1  

13 
Zaplanowane w kosztorysie wydatki są uzasadnione 

cenowo 
1  

 RAZEM 13  
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Kryteria strategiczne 

Lp. Opis kryterium Maks. 

liczba 

punktów 

Przyznana 

liczba 

punktów 

1 

Wnioskodawcy prowadzą działania na terenie 

gminy, która w 2020 i/lub 2021 nie uchwaliła rocznego 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

1  

2 

Wnioskodawcy prowadzą działania na terenie gminy 

wiejskiej lub miejsko-wiejskiej, która nie jest objęta 

działaniem lokalnej grupy działania (kryterium nie dotyczy 

gmin miejskich, miast na prawach powiatu oraz m.st. 

Warszawy); 

1  

3 

Wnioskodawcy prowadzą działania na terenie gminy, 

która nie jest objęta programem Działaj Lokalnie lub 

innymi formami wsparcia inicjatyw oddolnych  

1  

4 
Wnioskodawca nie otrzymał wsparcia w programie 

Mazowsze Lokalnie w latach 2018-2020 
1  

 
RAZEM 4  

 

 

 

Podpis osoby oceniającej……………………………………………………………………………. 

 


