Kryteria oceny formalnej i merytorycznej Wniosku o dofinansowanie
Wniosek nr ….. (liczba porządkowa)
OCENA FORMALNA (wypełnia Koordynator Konkursu)
Podkreślić właściwą

Kryteria oceny formalnej

odpowiedź

1.1 Czy Wniosek o dofinansowanie został złożony przez podmiot

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

uprawniony?
1.2 Czy Wniosek o dofinansowanie jest zgodny z obszarami
tematycznymi określonymi w Regulaminie Konkursu?
1.3 Czy Wniosek o dofinansowanie został złożony z zachowaniem
terminu naboru wniosków?
1.4 Czy Grupę odbiorców Projektu stanowią uczniowie klas 7-8
szkoły podstawowej i/lub uczniowie szkół ponadpodstawowych?

UWAGA: Jeśli Wniosek o dofinansowanie nie spełnia kryteriów formalnych (odpowiedź
NIE w pkt 1.1 -1.4), nie może zostać skierowany do oceny merytorycznej.
WSTĘPNA WERYFIKACJA ZGODNOŚCI Z ZAŁOŻENIAMI KONKURSU (wypełnia
Koordynator Konkursu)
Kryteria weryfikacji założeń Konkursu

1.5 Czy kwota Projektu nie przekracza 100 tys. zł?
1.6 Czy cele szczegółowe Projektu dotyczą co najmniej
3 z 6 obszarów tematycznych wymienionych w
Regulaminie?
1.7 Czy co najmniej 50% Uczestników Projektu stanowią
uczniowie szkół zlokalizowanych w miejscowościach
o liczbie ludności poniżej 100 tys. osób?
1.8 Czy termin realizacji Projektu został właściwie
określony, tj. nie wcześniej niż od 01.12.2021 r. i nie
później niż do 30.04.2022 r.?
1.9 Czy Preliminarz Wydatków Projektu został
sporządzony zgodnie z założeniami Regulaminu
określonymi w § 4? (m.in. wysokość: wkładu własnego,
kosztów zarządzania Projektem, kosztów promocji
i autoewaluacji)

Podkreślić
właściwą
odpowiedź
TAK
NIE
TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Uwagi i
komentarze

Rekomendacja po ocenie formalnej Wniosku o dofinansowanie: (podkreślić właściwą)
1. Wniosek o dofinansowanie odrzucony – przekazać odpowiedź Wnioskodawcy.
2. Wniosek o dofinansowanie skierowany do oceny merytorycznej – przejść do oceny
merytorycznej Wniosku o dofinansowanie.
OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKU (wypełnia Członek Komisji)
Członek Komisji

Imię i nazwisko

Kryteria oceny merytorycznej

Maks.

Liczba

liczba

przyznanych

punktów

punktów

1
2.1 Koncepcja Projektu:

2

Uwagi i komentarze

3

10

a) oryginalność i innowacyjność koncepcji Projektu: 0-7 pkt;
b) zgodność Projektu z celem głównym i obszarami tematycznymi
określonymi w Regulaminie 0-3 pkt
2.2 Grupa odbiorców Projektu:

6

a) liczebność Grupy odbiorców w odniesieniu do zakresu
planowanych działań i waloru edukacyjnego: 0-2 pkt;
b) liczba szkół podstawowych i ponadpodstawowych pozyskanych
do współpracy w ramach Projektu: 0-2 pkt;
c) opis sposobu rekrutacji Uczestników Projektu, w tym plan
i harmonogram rekrutacji, kryteria wyboru szkół, zapobieganie
ew. problemom związanym z rekrutacją grupy docelowej:
0-2 pkt.
2.3 Działania i harmonogram

24

Projektu:
a) realność harmonogramu, spójność i logika planowanych działań:
0-9 pkt;
b) wartości praktyczne Projektu: 0-10 pkt;
c) niekonwencjonalne formy oraz wykorzystanie narzędzi
multimedialnych: 0-5 pkt.
2.4 Rezultaty Projektu:

15

a) sposób zdefiniowania, w tym racjonalność i wykonalność

4

zaproponowanych wskaźników liczbowych: 0-5 pkt;
b) adekwatność wskaźników do typu Projektu i grupy docelowej:
0-5 pkt;
c) trwałość rezultatów Projektu: 0-5 pkt.
2.5 Preliminarz Wydatków

20

Projektu:
a) racjonalność i efektywność zaplanowanych wydatków: 0-5 pkt;
b) adekwatność

i

niezbędność

zaplanowanych

wydatków

w kontekście działań, celów i rezultatów: 0-10 pkt;
c) prawidłowość sporządzenia budżetu (w tym proporcjonalność
zaplanowanych wydatków): 0-5 pkt.
2.6 Autoewaluacja Projektu:

5

a) adekwatność doboru narzędzi badawczych do zakładanych
celów i rezultatów Projektu: 0-2 pkt;
b) sposób i formy monitorowania postępu prac w Projekcie,
zbierania obiektywnych dowodów potwierdzających poprawne
wdrażanie Projektu: 0-3 pkt.
2.7 Doświadczenie i zasoby

20

Wnioskodawcy:
a) zaangażowanie w realizację osób z dużym dorobkiem
zawodowym lub/i naukowym, doświadczenie kadry: 0-10 pkt;
b) doświadczenie uczelni w organizacji projektów skierowanych do
młodzieży ze szkół podstawowych (uczniowie 7-8 klas)
i ponadpodstawowych: 0-5 pkt;
c) ocena propozycji zarządzania Projektem: 0-5 pkt.
2.8 ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW
(wpisać sumę punktów z kolumny 3.)
2.9 PODSUMOWANIE: uwagi,
sugestie poprawek, komentarze

100

