Załącznik nr 2a
Do Regulaminu pracy Komisji Konkursowej
Oceniającej

Karta Oceny Oferty
Nr lub nazwa oferty
Przygotowanie organizacji do realizacji zadania
LP

1.

Kryteria oceny projektu

Przyznana
ilość punktów

1.1

0-5
Dotychczasowe doświadczenia we współpracy z
organizacją
(m.ni. Ocena rzetelności i terminowości
wykonywania zadań, rozliczania się z realizacji .....................
zadań itp.)

1.2

Doświadczenie w realizacji podobnych zadań
(m.in. Czy zadanie mieści się w celach
statutowych organizacji, doświadczenie w
zarządzaniu podobnymi projektami, uzyskane
efekty, poziom merytoryczny dotychczasowych
zadań, uzyskane nagrody itp.)

1.3

Personel organizacji oraz jej partnerów w
stosunku do realizacji zadania
(m.in. Ilość i przygotowanie osób
współpracujących, ilość wolontariuszy itp.)

0-5

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

0-5
....................

Razem (maksymalnie 15 punktów)
2.

Sposób realizacji zadania

2.1

Zgodność oferty z założeniami konkursu
(m.in. Czy oferta dokładnie odpowiada na
potrzeby konkursu, czy koresponduje ze
strategią i programami społecznymi Gminy, czy
jest innowacyjna, czy wnosi nowe rozwiązania
itp.)

0-10

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

2.2

Adekwatność i jakość przyjętych metod i działań
0-10
do realizacji zadania
(m.in. Trafność przyjętych metod i działań ,
przejrzystość realizacji zadania, jakość promocji,
czy zadanie może być realizowane po
......................
zakończeniu finansowania z budżetu Gminy itp.)

2.3

Efekty realizacji zadania w stosunku do założeń
konkursu
(m.in. Liczba odbiorców, świadczeń,wydarzeń
itp. w stosunku do założeń konkursu, zakładane
efekty ilościowe i jakościowe w stosunku do
wysokości wnioskowanej dotacji, czy
przewidywany efekt jest trwały, czy może być

0-10

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

Uwagi

powielany itp.)
2.4

0-10
Zaangażowanie partnerów w realizację projektu,
zadania
(m.in. Liczba, różnorodność i jakość partnerów,
......................
zakres współpracy itp.)

2.5

0-10
Harmonogram działań w odniesieniu do zadania
(m.in. Realność realizacji zadania w założonych
......................
terminach itp.)
Razem (maksymalnie 50 punktów)

3.

Budżet zadania

3.1

0-10
Ogólny oraz jednostkowy koszt realizacji
zadania
(m.in. Czy budżet jest realny w stosunku do
zadania, czy nie jest zawyżony lub zaniżony, czy
......................
wszystkie działania mają odniesienie w
budżecie itp.)

3.2

Przejrzystość kalkulacji
0-10
(m.in. Czy budżet jest czytelny, czy
poszczególne pozycje są dostatecznie opisane,
czy każdy wydatek ma odniesienie do działania,
czy wszystkie pozycje budżetowe są
......................
uzasadnione itp.)

3.3

Wkład ze źródeł innych niż budżet Gminy
(m.in. Czy organizacja pozyskała na realizację
zadania dodatkowe środki, w jakiej wysokości
itp.)

0-10

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

RAZEM (maksymalnie 30 punktów)
Punktacja końcowa działy 1+2+3
(maksymalnie 95 punktów)
Minimalny próg punktowy , aby oferta spełniała
warunki konkursowe 60 pkt.
W przypadku nie osiągnięcia ww progu oceny ,
oferta nie jest rozpatrywana.

.............................................................
Imię i nazwisko osoby oceniającej

Barczewo, dnia.............................................

