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Projekt „Doposażenie warszawskich organizacji pozarządowych – regranting” 

jest finansowany ze środków m. st. Warszawy 

Załącznik nr 3 
do Regulaminu konkursu grantowego „Doposażenie warszawskich organizacji pozarządowych 
- regranting” – Karta oceny  
 
 
Numer wniosku ………………………….. 
Nazwa Wnioskodawcy ………………………………….. 
Karta oceny: 1 / 2 / 3 
 
OCENA FORMALNA 
 
Ocena formalna dokonywana jest na zasadzie „spełnia / nie spełnia”. Przy odpowiedzi „nie” 
na którekolwiek z poniższych zagadnień wniosek nie zostanie zakwalifikowany do dalszej oceny. 

Lp. OCENA FORMALNA - Kryterium 
TAK / 
NIE 

A 
Wnioskodawca działa na obszarze objętym konkursem i projekt będzie 
realizowany na obszarze objętym konkursem 

 

B Kwota wnioskowanego grantu wynosi minimum 5 000 zł, a maksimum 20 000 zł  
C Okres realizacji projektu nie przekracza dnia 31.12.2021 r.  
D Wniosek został prawidłowo wypełniony (wypełniono wszystkie pola formularza)  
E Wniosek został podpisany przez osoby upoważnione  
F Wnioskodawca złożył jeden wniosek  

REKOMENDACJA DO OCENY MERYTORYCZNEJ  

 
 
OCENA MERYTORYCZNA 
 
Ocena merytoryczna dokonywana jest przy zastosowaniu ocen liczbowych, minimalna liczba 
punktów, które można uzyskać, wynosi 0, maksymalna – 100. 
 
Dofinansowanie uzyskają te projekty, które w zestawieniu wszystkich wniosków uzyskają 
najwięcej punktów (łącznej oceny dokonanej przez Zespół Oceniający), aż do wyczerpania puli 
dostępnych środków, tj. 500 000 zł. Liczba wniosków, które uzyskają dofinansowanie, zależy 
od wartości projektów (czyli wskazanej we wnioskach kwoty grantów).  
 
Zakładamy dofinansowanie realizacji co najmniej 25 projektów. 
 

Lp. OCENA MERYTORYCZNA - Kryterium 
Liczba punktów 

maksymalna przyznana 

1 Jakość projektu opisanego we wniosku 65  

1a 

Uzasadnienie potrzeby zakupu wyposażenia (uwzględnienie 
celów konkursu grantowego, diagnoza uwzględniająca dane 
z podaniem ich źródła, odniesienie projektu opisanego 
we wniosku do dotychczasowych działań Wnioskodawcy, 
spójność potrzeb i planowanego działania) 

30  
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Projekt „Doposażenie warszawskich organizacji pozarządowych – regranting” 

jest finansowany ze środków m. st. Warszawy 

Lp. OCENA MERYTORYCZNA - Kryterium 
Liczba punktów 

maksymalna przyznana 

1b 

Wpływ zakupionego wyposażenia na przyszłe działania 
na rzecz m.st. Warszawy oraz jej mieszkańców (klarowna 
perspektywa planowanych w przyszłości działań 
Wnioskodawcy, perspektywa osób korzystających z usług 
Wnioskodawcy, alternatywa na wypadek ograniczeń 
związanych z pandemią Covid-19) 

30  

1c 

Opis rezultatów projektu (dane liczbowe, odniesienie 
planowanych rezultatów do celów konkursu) oraz sposób ich 
mierzenia 

5  

2 Potencjał Wnioskodawcy 15  

2a 
Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji działań podobnych 
do projektu opisanego we wniosku 

5  

2b 
Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektów 
finansowanych ze środków publicznych 

5  

2c 
Kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie osób 
zaangażowanych w realizację projektu 

5  

3 Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji projektu 20  

3a 
Racjonalność i niezbędność przedstawionych kosztów 
z perspektywy opisanego projektu 

10  

3b 
Adekwatność i realność wysokości przyjętych w kalkulacji 
stawek 

10  

RAZEM 100  

 
 
Rekomendowana kwota dofinansowania: …………………….………… (nie oznacza przyznania grantu, 
ale wskazuje kwotę, którą Wnioskodawca otrzyma, jeśli oceniany projekt zostanie na podstawie 
łącznej oceny punktowej zakwalifikowany do dofinansowania). 


