Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego

Załącznik nr 3

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW O UDZIELENIE MIKRODOTACJI W RAMACH PROGRAMU
SPOŁECZNIK 2018
KRYTERIA FORMALNE (KRYTERIA CZĘŚCIOWO WERYFIKOWANE PRZY
WYKORZYSTANIU GENERATORA WNIOSKÓW)
1. Czy wniosek został złożony we wskazanym w Regulaminie terminie?
2. Czy wniosek został złożony przy wykorzystaniu generatora wniosków?

Tak

Nie

3. Czy Realizator jest uprawniony do ubiegania się o mikrodotację zgodnie z
zapisami Regulaminu udzielania mikrodotacji?
4. Czy okres realizacji projektu nie przekracza terminów określonych w
punkcie IV Regulaminu udzielania mikrodotacji?
5. Czy okres realizacji projektu nie jest krótszy niż 1 pełny miesiąc?
6. Czy kwota wnioskowanej mikrodotacji nie przekracza 3000,00 zł?
7. Czy Realizator zaplanował wniesienie co najmniej 10% wkładu własnego?
8. Czy zaplanowane działania są zgodne z punktem II Regulaminu udzielania
mikrodotacji i działalnością statutową Realizatora?
9. Czy wniosek przewiduje zaangażowanie społeczne rozumiane jako aktywny
udział społeczności lokalnych, mieszkańców i innych potencjalnych
odbiorców w realizację działań, w tym również na etapie przygotowywania
oferty.
10. Czy ten sam podmiot złożył nie więcej niż 4 wnioski lub 10 wniosków w
przypadku wszystkich działających na terenie województwa
zachodniopomorskiego oddziałów organizacji nieposiadających osobowości
prawnej, działających na podstawie pełnomocnictwa .

Wniosek zweryfikowany (dotyczy jedynie etapu oceny merytorycznej)
 pozytywnie
 negatywnie
Imię i nazwisko osoby weryfikującej wniosek: …………………………………………………………………..
Data weryfikacji ………………………………………………………………………………………………………………..
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Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O UDZIELENIE MIKRODOTACJI W RAMACH
PROGRAMU SPOŁECZNIK 2018

KRYTERIA MERYTORYCZNE

1. Czy zaplanowane działania angażują członków grupy

2.

3.

4.
5.

nieformalnej, mieszkańców lub instytucji lokalnych w działania na
rzecz społeczności lokalnych a rezultaty wpłyną korzystnie na
otoczenie lokalne?
Czy zaplanowane działania wpływają na
zniwelowanie/rozwiązanie opisanego i zidentyfikowanego
problemu/potrzeby?
Czy zakładany cel i rezultaty są wymierne i możliwe do
osiągnięcia dzięki realizacji zaplanowanych działań oraz
zapewniają ich kontynuację ?
Czy opis działań tworzy spójną całość a harmonogram ich
realizacji jest przejrzysty i realny?
Czy przedstawione koszty są kwalifikowalne, racjonalne, spójne i
niezbędne z perspektywy realizacji zaplanowanych działań oraz
poprawne pod względem rachunkowych?
RAZEM
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Oświadczenie osoby oceniającej:
1. Niniejszym deklaruję, że zgadzam się brać udział w procedurze oceny i rekomendacji wniosków o
udzielenie mikrodotacji składanych przez Realizatorów w ramach Programu SPOŁECZNIK 2018. Poprzez
złożenie niniejszej deklaracji, potwierdzam, że zapoznałam/em się z dostępnymi do dnia dzisiejszego
informacjami dotyczącymi oceny i wyboru wniosków o udzielenie mikrodotacji.
2. Deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki, zgodnie z posiadaną wiedzą.
3. Jeżeli okaże się, że przed lub w trakcie trwania procesu oceny/wyboru wniosków zaistnieją okoliczności
mogące budzić wątpliwości, co do mojej bezstronności, niezwłocznie wyłączę się z procesu oceny,
jednak nie później niż przed rekomendacją wniosków.
4. Zobowiązuję się utrzymywać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały
mi ujawnione, przygotowane przeze mnie w trakcie procedury oceny wniosków lub wynikające z
procesu oceny.
Imię i nazwisko osoby oceniającej wniosek: …………………………………………………………………..
Data weryfikacji ………………………………………………………………………………………………………………..
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