„Projekt dofinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”
Dotyczy realizacji projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji”

Numer rejestracyjny wniosku:
Nazwa organizacji/grupy/lidera grupy:
Imię i nazwisko oceniającego:
KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O MIKRODOTACJE
W KONKURSIE PODLASKI POZARZĄDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI
Nr pytania
we
wniosku

Kryterium oceny

Maksymalna
ocena
punktów

Przyznana
ocena
punktowa

MERYTORYCZNA ZAWARTOŚĆ WNIOSKU

STRESZCZENIE PROJEKTU
 Czy wyczerpująco wskazano potrzebę realizacji projektu?
 Czy opis działań tworzy spójną całość?
 Czy organizacja działa w trudnych warunkach?
INFORMACJE O PROJEKCIE – UCZESTNICY PROJEKTU
 Czy właściwie i wyczerpująco opisano, kto będzie
uczestniczył w działaniach projektu?
 Czy podano liczbę uczestników? Czy jest ona efektywna w
stosunku do skali proponowanych działań?
 Czy wyczerpująco opisano, jak uczestnicy zostaną
poinformowani o projekcie?
INFORMACJE O PROJEKCIE – EFEKTY
 Czy poprawnie i wyczerpująco opisano efekty projektu?
 Czy wyczerpująco opisano, jaka zmiana nastąpi dzięki
realizacji projektu?
*5 pkt otrzymują młode organizacje pozarządowe w ramach priorytetu I kierunek działania 3
*10 pkt. otrzymują grupy nieformalne/samopomocowe/organizacje pozarządowe



10
III.1

koszty pośrednie uwzględniają jedynie koszty związane z obsługą projektu –
finanse, księgowość, sprawozdawczość? Czy limity kosztów pośrednich
zostały zachowane?)

Czy przedstawiony harmonogram jest spójny i adekwatny
do zaplanowanych działań?

5
5
20
10

III.2

Czy wyczerpująco opisano wpływ działań projektu na
dalszy rozwój organizacji?

*dotyczy młodych organizacji pozarządowych w ramach priorytetu I, kierunek działanie 3
INFORMACJE O PROJEKCIE – PARTNERZY I/LUB
WOLONTARIUSZE I RZECZOWY WKŁAD WŁASNY
 Czy projekt zakłada zaangażowanie Partnerów i/lub
wolontariuszy w realizację poszczególnych działań? Czy
wyczerpująco opisano zadania wykonywane przez
Partnerów i/lub wolontariuszy?
 Czy został wykazany rzeczowy wkład własny?
BUDŻET
 Czy przedstawiony budżet jest adekwatny do
zaplanowanych działań?
(Czy przedstawione koszty są związane z realizacją każdego działania? Czy
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Biuro projektu:
FUNDACJA FORUM INICJATYW ROZWOJOWYCH

ul. Brukowa 28, lok.4, 15-889 Białystok
tel./fax: (85) 654 58 97
www.fir.org.pl

Agencja Zatrudnienia nr 5972

„Zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Podlaskiego”
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ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW
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Uzasadnienie oceny i sugestie zmian we wniosku:

Wnioskowana dotacja:
Kwota dotacji, o którą ubiega się organizacja/ grupa

Kwota dotacji po zmianie

Data i podpis osoby oceniającej:

Biuro projektu:
FUNDACJA FORUM INICJATYW ROZWOJOWYCH
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