Stowarzyszenie
„Euroregion Niemen”

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
Lp.

Kryterium

Skala
punktowa

1

Zgodność celu projektu i planowanych
działań z zakresem tematycznym konkursu

0-10

2

Zgodność planowanych działań
z potrzebami odbiorców

0-10

3

Dobór grupy docelowej

0-5

4

Wymierność rezultatów i ich trwałość

0-5

5

Zasięg i oddziaływanie planowanych
działań

0-5

6

Niekonwencjonalność planowanych
działań

0-5

Opis kryterium
Problem, który ma być rozwiązany w ramach projektu został
zdefiniowany i jest realny - 2
Cel projektu został jasno określony zgodnie z zasadą SMART - 2
Cel projektu jest komplementarny do celu Konkursu - 2
Działania projektu zostały jasno opisane i są adekwatne do
rozwiązania problemu - 2
Projekt jest gotowy do realizacji -2
Potrzeby odbiorców zostały zidentyfikowane i są realne - 4
Działania projektu przyczynią się do zaspokojenia potrzeb
odbiorców - 3
Harmonogram projektu jest realny -3
Grupa docelowa projektu została precyzyjnie określona -3
Grupa docelowa jest właściwa dla rozwiązania problemu - 2
Wskaźniki projektu są odpowiednie dla celu projektu - 1
Wskaźniki są mierzalne i przyczyniają się do osiągnięcia celu
Konkursu -2
Rezultaty projektu są trwałe - 2
Projekt obejmuje zasięgiem jedną miejscowość i jest skierowany
do wąskiego grona odbiorców – 1
Projekt obejmuje zasięgiem 1-3 miejscowości 2-3
Projekt obejmuje zasięgiem powiat/województwo – 4-5
Projekt zawiera innowacyjne działania/rozwiązania, które mogą
być wykorzystane przez inne organizacje - 3 Działania

Umowa dotacji nr 543/2015/Wn50/EE-kn/D
„Konkurs Mikrograntów „Zmiany klimatu – zmiana nastawienia”
Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stowarzyszenie
„Euroregion Niemen”

Lp.

Kryterium

Skala
punktowa

7

Zasadność planowanych wydatków

0-5

8

Kompetencje merytoryczne i operacyjne
wnioskodawcy (w tym doświadczenie przy
realizacji podobnych projektów)

0-5

RAZEM pkt.

Opis kryterium
projektu/rozwiązania mogą być wykorzystane jako przykład
dobrych praktyk - 2
Projekt jest wykonalny finansowo - 1
Wydatki adekwatne do działań -1
Stawki jednostkowe zgodne z cenami rynkowymi -1
Wydatki niezbędne do realizacji projektu -1
Koszty zarządzania nie przekraczają 20% kosztów
kwalifikowalnych - 1
Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji podobnych
projektów - 2
Wnioskodawca dysponuje kadrą niezbędną do realizacji projektu
-2
Wnioskodawca posiada zaplecze techniczne niezbędne do
realizacji projektu - 1

0-50*

Preferowane będą projekty, które uzyskają największą liczbę punktów. Minimalna liczba punktów wymagana aby projekt
znalazł się na liście rankingowej wynosi 30 pkt, przy czym projekt nie może uzyskać mniej niż 6 pkt. w ramach kryterium
nr 1.

Umowa dotacji nr 543/2015/Wn50/EE-kn/D
„Konkurs Mikrograntów „Zmiany klimatu – zmiana nastawienia”
Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

