
MAX Pkt Ocena

Uzasadnienie + pytania 

uszczegóławiające do 

grupy/organizacji jakie mogą być 

zadane na etapie prezentacji.

(max. 2 

pkt)
2

(max. 2 

pkt)
2

(max. 2 

pkt)
2

(max. 2 

pkt)
2

(max. 5 

pkt)
5

(max. 4 

pkt.)                                                     
4

Ewentualne sugestie co do zmiany 

wysokości pozycji budżetowych wraz z 

uzasadnieniem. 

(max 3 

pkt)
3

Max. 20 

pkt.
20Łącznie

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu konkursu „OWES NA LEPSZY START” EDYCJA – MIASTO ŁÓDŹ 2019 w ramach projektu pn. "Łódzki Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej”. 

4. Cele projektu

● Czy wskazany został cel główny?   

● Czy cel powiązany jest ze wskazanymi potrzebami i służy wzmocnieniu potencjału 

i rozwojowi organizacji?

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU W KONKURSIE „OWES NA LEPSZY START” EDYCJA  – MIASTO ŁÓDŹ 2019

podpis eksperta

………………………………………………………………..

KRYTERIA

1. Ocena ogólna

● Na ile cele i działania projektu zgodne są z celami Programu opisanymi w punkcie 

I.1? 

● Na ile zaproponowane  w projekcie działania służą wzmocnieniu potencjału i 

budowaniu samodzielności finansowej? 

2. Odbiorcy projektu

● Czy opisano odbiorców projektu? 

3. Potrzeby realizacji projektu 

● Czy wskazane zostały potrzeby/przyczyny, dla których powstaje organizacja lub 

działa organizacja?

● Czy opisano pomysł na powstanie i działanie organizacji lub opisano prowadzoną 

już działalność statutową? 

● Czy opisano pomysł na działalność ekonomiczną organizacji?

Nazwa wnioskodawcy: 

Tytuł:

Imię i nazwisko eksperta sprawdzającego wniosek: 

5. Działania projektowe 

● Czy planowane działania służą osiągnięciu zakładanych celów? 

● Czy zaplanowane działania mają szanse być zrealizowane w przewidywanym 

czasie? 

● W jakim stopniu zaplanowane działania są dostosowane do wskazanych potrzeb 

organizacji?  

● W jakim stopniu zaplanowane działania pozwolą na wzmocnienie skuteczności i 

potencjału organizacji, w tym jej samodzielności ekonomicznej?

● Czy i w jakim stopniu projekt angażuje członków społeczności lokalnej (partnerów, 

potencjalnych klientów)?  

6. Budżet projektu 

● Czy wydatki budżetowe są powiązane z planowanymi działaniami?  

● Czy wydatki budżetowe są kwalifikowane?  

● Czy wydatki budżetowe są racjonalne tzn. niezbędne i wystarczające do 

zrealizowania zaplanowanych działań i osiągnięcia rezultatów?  

● Czy opisano sposób pozyskania i wyliczenia wkładu własnego do projektu?  

7. Rezultaty projektu 

● Czy rezultaty zostały określone liczbowo?  

● Na ile zakładane rezultaty są adekwatnie do opisanych celów i działań?  

● Jak zakładane rezultaty przyczynią się do rozwoju danej organizacji i stabilności jej 

ekonomicznego działania?  


