Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
Karta oceny formalnej i eksperckiej projektu lub inicjatywy jednorazowej
#MazowieckaAktywacja - konkurs grantowy dla lokalnie działających
edycja 2022
Numer wniosku:
Nazwa organizacji:
Kryteria formalne
Lp
.

Opis kryterium

1

Wnioskodawca jest uprawniony do udziału w Konkursie

2

Wnioskodawca wskazał organizację wspierającą (w przypadku grup
nieformalnych i grup samopomocowych);

3

Wnioskodawca złożył wniosek w terminie i formie określonej w
Regulaminie i Ogłoszeniu konkursowym.

Wnioskodawca spełnia
warunek (0/1)

Kryteria oceny eksperckiej
Kryteria merytoryczne
Lp.
Opis kryterium

1.

2.

3.

Trafność/adekwatność inicjatywy w odniesieniu do celu głównego
programu: „Rozwój aktywności społecznej na Mazowszu”
Inicjatywa wpisuje się w cel Programu i pogłębi integrację terytorialną i
kulturową Mazowsza.
Wnioskodawca wskazał konkretny lokalny problem społeczny.
Wnioskodawca określił potrzebę przeprowadzenia oddolnych inicjatyw
podejmowanych na rzecz dobra wspólnego społeczności aby
zmniejszyć/zniwelować problem.
Wnioskodawca wskazał, w jaki sposób konsultował przygotowanie inicjatywy z
jego potencjalnymi uczestnikami (grupą docelową).
Zasadność i oryginalność/pomysłowość realizacji proponowanej inicjatywy.
Jakość zaplanowanych działań
Opis planowanych działań wynika z przedstawionego lokalnego problemu
społecznego i określonej potrzeby (spójność działań z diagnozą).
Opis planowanych działań zawiera informacje ilościowe, czasu trwania
poszczególnych zajęć/wydarzeń oraz kto i w jakiej liczbie godzin wykona
określone zadania.
Harmonogram realizacji działań jest przejrzysty i realny do wykonania.
Sposób organizacji i przeprowadzenia działań uwzględnia osiągnięcie celu
Programu.
Wnioskodawca wystarczająco charakteryzuje uczestników biorących udział w
inicjatywie (np. liczba uczestników nie jest określona zbyt szeroko lub
wykluczająco). Realność udziału zgłoszonej liczby uczestników w inicjatywie.
Wpływ działań na społeczność lokalną

Skala
punktów
0-5

0-5

0-5

https://mazowieckaaktywacja.org.pl, https://www.facebook.com/mazowieckaaktywacja/

Przyznana
liczba
punktów

4.

5.

Spójność działań i osiągniętych rezultatów w wyniku realizacji inicjatywy.
Zaplanowane działania będą miały wpływ na zwiększenie lokalnej aktywności
społecznej.
Rezultaty są mierzalne i realne do osiągnięcia.
Inicjatywa stanowi element (etap) realizacji długofalowego celu (meta celu).
Możliwość utrzymania trwałości rezultatów, możliwość kontynuacji działalności.
Możliwość realizacji inicjatywy przez Wnioskodawcę
Wnioskodawca realizuje inicjatywę w zespole składającym się z minimum 3
osób.
Wnioskodawca zaangażował do realizacji inicjatywy osoby ze społeczności
lokalnej.
Wnioskodawca zaangażował partnerów z lokalnych organizacji, instytucji lub
firm.
Wnioskodawca wykorzysta doświadczenie i lokalne zasoby
techniczne/rzeczowe do realizacji inicjatywy.
Zasadność planowanych kosztów w stosunku do celu Programu,
rezultatów i zakresu działań.

0-5

0-5

Zaplanowane wydatki są bezpośrednio związane z przestawionymi działaniami.
Wszystkie koszty są kwalifikowalne.
Zaplanowane w kosztorysie wydatki są uzasadnione cenowo.
Stawki jednostkowe kosztów są adekwatne i realne.
Wydatki są efektywne i racjonalne, zgodne z zasadą uzyskiwania najlepszych
efektów z danych nakładów.

Kryteria strategiczne
Lp
.

Opis kryterium

Maks.
liczba
punktów

1

Organizacje/ grupy nie otrzymały grantu ze środków publicznych (w latach
2021-2022; centralne i samorządowe; środki dla KGW)

1

2

Organizacje/ grupy nie otrzymały wsparcia w ramach programu "Mazowsze
Lokalnie" w latach 2021-2022 oraz nie otrzymały wsparcia w ramach
#MazowieckaAktywacja 2021

1

3

Organizacje/ grupy działają w ośrodkach poniżej 250 000 mieszkańców –
POZA WARSZAWĄ

1

4

Projekty/inicjatywy jednorazowe zawierają działania z zakresu edukacji
ekologicznej oraz wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju

1

RAZEM

4

Kwestionowane pozycje wydatków
Lp. Kategoria
Kwota kwestionowana
1.
Kwota rekomendowana:

Kwota rekomendowana

Uzaadnienie

Inne uwagi do projektu:
Imię i nazwisko oceniającego………………………………………………………Data………………….

https://mazowieckaaktywacja.org.pl, https://www.facebook.com/mazowieckaaktywacja/

Przyznana
liczba
punktów

https://mazowieckaaktywacja.org.pl, https://www.facebook.com/mazowieckaaktywacja/

