NR WNIOSKU............./2015

DATA WPŁYNIĘCIA........................./2015

KARTA OCENY WNIOSKU APLIKACYJNEGO O DOFINANSOWANIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO
W KONKURSIE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA IM. JANUSZA KORCZAKA
pt. „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”
rok szkolny/akademicki 2015/2016
NAZWA I ADRES WNIOSKOWAWCY……………………....................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TYTUŁ PROJEKTU.......................................................................................................................................
Całkowity koszt realizacji projektu ……………………………………. wnioskowana kwota ...............................zł

WYMAGANIA FORMALNE
KRYTERIUM OCENY
Czy projekt został złożony na odpowiednim
formularzu z zachowaniem wymaganych
terminów jego realizacji?
Czy wniosek został podpisany przez osobę
(osoby) reprezentujące zgodnie z prawem
wnioskodawcę?
Czy w kosztorysie wnioskodawca zapewnił
pokrycie co najmniej 20% kosztów realizacji
projektu ze źródeł innych?

UWAGI/KOMENTARZE
TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

OCENA MERYTORYCZNA
KRYTERIUM OCENY
1. OPIS PROJEKTU

Maksymalna liczba
punktów
30

Struktura projektu
- spójność celów i założeń z opisem projektu,
- spójność planowanych działań ujętych w
harmonogramie z opisem projektu.
Zawartość merytoryczna projektu
- ocena promowania i upowszechniania
postaci, idei i dorobku patrona (patronów),
- różnorodność, adekwatność i
innowacyjność doboru form i metod
służących realizacji projektu,
- aktywizacja i integracja środowiska.
Przyznana liczba punktów
2. DZIECI I MŁODZIEŻ JAKO WSPÓŁTWÓRCY
PROJEKTU – ocena poziomu aktywizacji
- czynny udział młodzieży w tworzeniu i

20

UWAGI/KOMENTARZE

przygotowaniu projektu,
- współtworzenie procesu realizacji projektu,
- współudział dzieci i młodzieży w ocenie
projektu i rezultatów jego oddziaływania na
uczestników i otoczenie społeczne.
Przyznana liczba punktów
3. REZULTATY PROJEKTU
- opis rezultatów w stosunku do celów
projektu oraz planowanych działań z
uwzględnieniem ich trwałości, racjonalności i
wykonalności,
- sposób monitorowania projektu, trafność
wyboru wskaźników,
- możliwości wykorzystania rezultatów
projektu do dalszej działalności
wnioskodawcy.
Przyznana liczba punktów
4. POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY I
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
- doświadczenie w realizacji podobnych
projektów,
- zasoby kadrowe i baza,
- sposób zarządzania projektem (podział i
zakres obowiązków),
- rola partnerów lub innych podmiotów
zaangażowanych w realizację projektu
(działania integracyjne).
Przyznana liczba punktów
5. PROMOWANIE I UPOWSZECHNIANIE
PRZEBIEGU PROJEKTU I JEGO REZULTATÓW
- wykorzystanie Internetu
-inne formy
6. PROMOCJA POLSKIEGO
STOWARZYSZENIA IM. JANUSZA KORCZAKA
- użycie logotypu,
- upowszechnienie informacji o działalności
Stowarzyszenia i jego dorobku,
- inne formy.
Przyznana liczba punktów
7. BUDŻET PROJEKTU
- ocena niezbędności wydatków do realizacji
projektu i osiągnięcia celów,
- ocena racjonalności wydatków – stosunek
nakładu do rezultatu,
- umiejętność pozyskiwania dodatkowych
środków na realizację projektu.
Przyznana liczba punktów
Maksymalna liczba punktów

20

5

5

10

10

100

Liczba punktów przyznanych
Data dokonania oceny

Imię i nazwisko Członka Komisji
Podpis

