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Numer porządkowy Wniosku

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
„100 działań na 100-lecie niepodległości”
w komponencie I: „Lokalne działania na 100-lecie niepodległości”

INDYWIDUALNA KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU

Kryteria formalne – do uzyskania dofinansowania niezbędne jest uzyskanie kompletu wszystkich odpowiedzi
„TAK”

TAK/NIE/NIE
DOTYCZY

KRYTERIA

UWAGI

Zespół składa się z co najmniej 2 osób, w tym min. 1 dorosłej

Uczestnicy są mieszkańcami Warszawy i projekt jest
realizowany na terenie m.st. Warszawy.
Projekt skierowany
społeczności.

jest

do

najbliższego

otoczenia/

Wnioskowana kwota dofinansowania nie przekracza 2 000 zł.

Projekt będzie zrealizowane między 1 czerwca a 18 listopada
2018 r.

Termin rozpoczęcia realizacji zadania ustalono na co najmniej
10 dni od daty złożenia wniosku

Realizacja
projektu
nie
jest
sprzeczna
z porządkiem prawnym w Polsce i nie narusza zasad
współżycia społecznego.
Wnioskodawca przedstawił zgodę zarządcy
realizację projektu w przestrzeni publicznej.*

terenu

na

*jeśli dotyczy

Czy wniosek został dopuszczony do oceny merytorycznej?
TAK

NIE
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu
„100 działań na 100-lecie niepodległości”
w komponencie I: „Lokalne działania na 100-lecie niepodległości”

INDYWIDUALNA KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU
KRYTERIA

Projekt odpowiada
społeczności lokalnej.

na

potrzeby

otoczenia/

WAGA
KRYTERIUM
(0-5 punktów)

Projekt jest spójny, sposób realizacji jest adekwatny
do postawionych celów i potrzeb.
Projekt ma charakter patriotyczny i aktywizuje
lokalną społeczność na wielu polach.
Projekt wykorzystuje lokalną infrastrukturę i
zasoby
Projekt posiada racjonalny budżet zgodny z
przedstawionym opisem.

Zaplanowany we wniosku sposób promocji projektu
jest adekwatny do proponowanych w nim działań
Suma punktów z oceny merytorycznej – max. 30.
(do uzyskania finansowania min. 16 pkt)

Czy projekt jest rekomendowany do dofinansowania?
TAK

NIE
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Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu
„100 działań na 100-lecie niepodległości”
w komponencie I: „Lokalne działania na 100-lecie niepodległości”

PROTOKÓŁ ZBIORCZY OCENY WNIOSKU
Na podstawie analizy indywidualnych kart oceny wniosku, przedłożonych przez poszczególnych członków
Komisji Konkursowej stwierdzam, iż projekt pn.: ……………………………………………………………………………………………….
zgłoszony przez ………………………………………………………………………………….. uzyskał łączną liczbę punktów: …………… .
Średnia arytmetyczna ocen poszczególnych członków Komisji Konkursowej wynosi: ………….. punktów.

Tym samym, zgodnie z Regulaminem Konkursu, rekomenduję / nie rekomenduję wniosku do dofinansowania.

……………………………………
(Podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej)
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