
 

  



Karta oceny merytorycznej 

Konkurs 

Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji celowej na realizację zadań polegających na 
wsparciu organizacji harcerskich w ich działalności programowej oraz w zakresie rozwoju 
instytucjonalnego poprzez zwiększenie instytucjonalnej sprawności, niezależności  
i profesjonalizmu, a także wsparciu realizacji zadań oddolnej aktywności obywatelskiej, 
podtrzymywaniu i upowszechnianiu kultury oraz zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie 
tradycji narodowej i lokalnej, edukacji obywatelskiej i kształtowaniu postaw obywatelskich, 
ochrony środowiska i praw zwierząt. 

Numer wniosku 
Numer nadawany automatycznie przy złożeniu wniosku. 

 

Nazwa Wnioskodawcy 
Na podstawie danych we wniosku. 

 

Tytuł zadania 
Na podstawie danych we wniosku. 

 

Kryteria merytoryczne 

Kryterium oceny merytorycznej Punktacja Uzasadnienie 

1. 

Adekwatność wniosku w odniesieniu do Celów Programu, 
w tym: 

 problemy i potrzeby organizacji oraz jej interesariuszy 
zostały precyzyjnie zidentyfikowane i w sposób 
wyczerpujący uzasadnione 

 założenia wniosku są adekwatne do Celów Programu 

 zaplanowane działania przewidują wzmocnienie 
instytucjonalne Wnioskodawcy 

 zaplanowane działania przewidują wsparcie kształcenia  
i działań programowych Wnioskodawcy 

(skala 0- 6 
pkt) 

 

2. 

Jakość zaplanowanych działań w odniesieniu do 
zidentyfikowanych przez organizację potrzeb, w tym: 

 działania są spójne i odpowiadają na potrzeby w zakresie 
działalności misyjnej i rozwoju instytucjonalnego 
Wnioskodawcy 

 zaplanowane działania przewidują wzmocnienie 
współpracy pomiędzy organizacjami harcerskimi  

 zaplanowane działania przewidują wzmocnienie 
współpracy organizacji harcerskich oraz podmiotów 
sektora publicznego 

 spójność działań i rezultatów 

(skala 0-4 
pkt) 

 



3. 

Wpływ działań zawartych we wniosku na interesariuszy, 
organizację oraz jej otoczenie, w tym: 

 zasięg i znaczenie wpływu działań z punktu widzenia 
rozwoju instytucjonalnego Wnioskodawcy, 
interesariuszy, otoczenia 

 jakość działań mających na celu upowszechnianie 
rezultatów 

 jakość wskaźników rezultatu, zaproponowanych metod 
pomiaru ich osiągnięcia 

 plan utrzymania trwałości rezultatów 

(skala 0- 4 
pkt) 

 

4. 

Możliwość (wykonalność) realizacji działań zaplanowanych 
we wniosku, w tym: 

 potencjał kadrowy, techniczny, ekonomiczny 
Wnioskodawcy 

 doświadczenie w działalności opisanej we wniosku 

 adekwatność sposobu zarządzania realizacją 
zaplanowanych działań  

 harmonogram zaplanowanych działań jest wykonalny 

(skala 0- 4 
pkt) 

 

5. 

Koszty są zasadne w odniesieniu do zakresu działań 

 niezbędne do osiągniecia rezultatów w Zadaniu 1 

 niezbędne do osiągniecia rezultatów w Zadaniu 2 

(skala 0-2 
pkt) 

 

Łącznie: 
(nie więcej 
niż 20 pkt) 

 

Kwestionowane pozycje wydatków 

Zadanie 
Kwota 

kwestionowana 
Kwota 

rekomendowana 
Uzasadnienie 

Wsparcie kształcenia i działań 
programowych w organizacjach 
harcerskich (Zadanie 1) 

(wg danych  
z wniosku) 

  

Wsparcie instytucjonalne organizacji 
harcerskich (Zadanie 2) 

(wg danych  
z wniosku) 

  

Imię i nazwisko oceniającego 

 

Data 

dd-mm-rrrr 

 


