PROJEKT

Załącznik nr 3
do Regulaminu pracy Komisji Konkursowej
opiniującej oferty złożone na realizację zadań
publicznych w 2020 r.
KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

□
□
□

oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r.
w zakresie*:
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Nazwa oferenta:

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

Numer
oferty:
KRYTERIA OCENY

Przyznane
punkty:

Znaczenie realizacji zadania dla społeczności lokalnej (ranga zadania, ważność realizacji
zadania, określenie grupy docelowej ) (0-5 pkt)
Zakładane rezultaty ilościowe i jakościowe oraz realność osiągnięcia zakładanych efektów,
trwałość efektów po zakończeniu realizacji zadania, realność kontynuacji zadania (0-7 pkt)
Współpraca partnerska, zaangażowanie różnych organizacji, podmiotów czy środowisk w trakcie
realizacji zadania (0-3 pkt)
Innowacyjność projektu, czyli zastosowanie nowych pomysłów i rozwiązań w trakcie realizacji
projektu w odniesieniu do odbiorców, oryginalność pomysłu (0-3 pkt)
Doświadczenie i kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania (dot. osób
zatrudnionych do realizacji zadania, osób współpracujących, członków organizacji,
wolontariuszy) (0-5 pkt)
Planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca
społeczna członków (0-5 pkt)
Procentowy udział wnioskowanej kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania wynosi:
- w przedziale do 30% - 5 pkt
- w przedziale od 31% do 50% - 4 pkt,
- w przedziale od 51% do 70% - 3pkt,
- w przedziale od 71% do 85% - 2pkt,
- w przedziale od 86% do 90% - 1pkt
Przejrzystość, czytelność budżetu
- tak – 2 pkt
- nie – 0 pkt
Koszt realizacji zadania pod względem realności budżetu w stosunku do planowanych działańzakresu rzeczowego zadania (czy budżet nie jest zawyżony, czy wszystkie wskazane w ofercie
wydatki są uzasadnione i konieczne do poniesienia) (0-5 pkt)
Efektywność ekonomiczna zadania (adekwatność proponowanych kosztów do planowanych
działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen rynkowych,
relacje kosztów do planowanych rezultatów) (0-7 pkt)
Analiza i ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach
poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne (rzetelność, terminowość oraz sposób
rozliczania środków otrzymanych na ten cel, uzyskane rezultaty) (0-7 pkt)

Maksymalna ilość punktów możliwych do przyznania : 54

OGÓŁEM:

* w kratce przy odpowiednim rodzaju zadania postaw znak „x”

Podpis członka Komisji………………………………………………

Unisław, dnia ……………..

