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Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru zgłoszeń
„100 działań na 100-lecie niepodległości”
w komponencie III: „Podwórka świętują 100-lecie
niepodległości”

Numer porządkowy Wniosku

INDYWIDUALNA KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU

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

TAK/NIE/NIE
DOTYCZY

KRYTERIA

UWAGI

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

Uczestnicy są mieszkańcami Warszawy a warsztaty dekoracji
podwórek będą realizowane na terenie m.st. Warszawy.
Warsztaty dekoracji podwórek będą realizowane między 1
września a 11 listopada 2018 r.

Projekt będzie możliwy do zrealizowania we wskazanej
przestrzeni czasowej i zaproponowanym miejscu.
Zgłoszone zapotrzebowanie mieści się w ofercie Operatora.
Wnioskodawca przedstawił zgodę zarządcy
realizację zadania 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 naboru zgłoszeń
„100 działań na 100-lecie niepodległości”
w komponencie III: „Podwórka świętują 100-lecie
niepodległości”

Numer porządkowy Wniosku

INDYWIDUALNA KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU
KRYTERIA

Przedstawione uzasadnienie potrzeby realizacji
warsztatów jest zgodne z potrzebami lokalnej
społeczności.
Projekt
skierowany
jest
do
otoczenia/społeczności lokalnej.

WAGA
KRYTERIUM
(0-5 punktów)

najbliższego

Proponowane formy promocji warunkują duży
odbiór projektu.
Projekt wykorzystuje
zasoby.

lokalną

infrastrukturę

i

Suma punktów z oceny merytorycznej – max. 20
(do uzyskania wsparcia min. 11 pkt)

Czy projekt jest rekomendowany do wsparcia?
TAK

NIE
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UWAGI
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Numer porządkowy Wniosku

Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru zgłoszeń
„100 działań na 100-lecie niepodległości”
w komponencie III: „Podwórka świętują 100-lecie
niepodległości”

PROTOKÓŁ ZBIORCZY OCENY WNIOSKU
Na podstawie analizy indywidualnych kart oceny wniosku, przedłożonych przez poszczególnych członków
Komisji stwierdzam, iż projekt pn.: ………………………………………………………………………………………………. zgłoszone
przez ………………………………………………………………………………….. uzyskało łączną liczbę punktów: …………… . Średnia
arytmetyczna ocen poszczególnych członków Komisji Konkursowej wynosi: ………….. punktów.
Tym samym, zgodnie z Regulaminem Naboru, rekomenduję / nie rekomenduję1) wniosek do wsparcia

……………………………………

(Podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej)

1) Niepotrzebne

skreślić
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