Karta oceny wniosku w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie kultury fizycznej i turystyki w roku 2021
Nr oferty w konkursie: ...........
Nazwa podmiotu:
Tytuł projektu:
Nr zadania:
Wnioskowana kwota dotacji:
A. KRYTERIA OCENY FORMALNEJ
I. Poprawność przedłożonej oferty:

TAK

NIE

1. Czy oferta wpłynęła terminowo?

2.

Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art. 3 udppiw?

Czy wniosek jest podpisany przez uprawnione osoby zgodnie z obowiązującymi dokumentami?
3. Czy w przypadku zmian w KRS dołączono dokumenty potwierdzające zmiany organów reprezentujących
podmiot?
4. Czy oferta jest kompletna?

5. Czy wszystkie rubryki wniosku zostały odpowiednio wypełnione?
Czy oferta dotyczy zadania wymienionego w „Programie współpracy Gminy Legnica z organizacjami
6. pozarządowymi...na rok 2021”, czy spełnia warunki zawarte w ogłoszeniu Prezydenta Miasta i czy została
złożona do odpowiedniego konkursu?
W ciągu 2 dni od telefonicznego wezwania oferenta do uzupełnienia lub do poprawki możliwe jest::
a) poprawienie drobnych błędów pisarskich i rachunkowych, które w istotny sposób nie naruszają oferty, w tym kosztorysu;
b) potwierdzenie za zgodność z oryginałem załączników, będących kopiami.

Oferta spełniła wymogi formalne
(wszystkie odpowiedzi TAK)
B. KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ
(rozpatrywane w przypadku spełnienia wymogów formalnych)
I. Konstrukcja i jakość wniosku:

Liczba punktów do
dyspozycji komisji
mac 25

1.Czy opis zadania, w tym jego charakterystyka oraz określenie grupy
docelowej i jej potrzeb, jest rzetelny?

0-5

2.Czy przedstawiony harmonogram, w tym opis poszczególnych działań w
zakresie realizacji zadania, jest rzetelny?

0-5

3.Czy harmonogram jest spójny z kosztorysem?

0-5

4.Czy rezultaty zadania zostały ujęte we wskaźniki możliwe do oceny?

0-5

5. Perspektywy kontynuacji projektu

0-5

Liczba przyznanych
punktów

Razem

1

II. Budżet

Liczba punktów do
dyspozycji komisji
max 20

1. Czy budżet projektu jest racjonalny?

0-5

2. Jaki jest deklarowany udział środków własnych finansowych
i niefinansowych zaangażowanych w realizację zadania?

0-5

3. Czy przewidywane koszty osobowe/rzeczowe są wycenione racjonalnie?

0-5

4. Jaki jest deklarowany udział środków pozyskanych z innych źródeł?

0-5

Liczba przyznanych
punktów

Razem
III. Doświadczenie i zasoby

Liczba punktów do
dyspozycji komisji
max 15

1. Dotychczasowe doświadczenie oferenta w zakresie realizacji podobnych
zadań, w tym we współpracy z administracją publiczną.

0-5

2. Czy zasoby kadrowe zaangażowane w realizację zadania umożliwiają jego
prawidłową realizację?

0-5

3. Czy posiadana baza, wyposażenie oraz sprzęt zaangażowany
w realizację zadania umożliwiają jego prawidłową realizację?

0-5

Liczba przyznanych
punktów

Razem

PODSUMOWANIE
I.

SPEŁNIONO KRYTERIA OCENY FORMALNEJ

II.

OCENA MERYTORYCZNA – SUMA PUNKTÓW
WSZYSTKICH CZŁONKÓW KOMISJI:

III.

WNIOSEK NIE UZYSKAŁ DOFINANSOWANIA:

IV.

WNIOSEK UZYSKAŁ REKOMENDACJĘ DO
DOFINANSOWANIA W WYSOKOŚCI:

□TAK

□NIE

□ z powodu braku środków
□ nie przekroczył 50% pkt
max. liczba punktów przyznanych – 60

UZASADNIENIE
V.

2

Podpisy członków komisji:
1. .......................................................
2. .......................................................
3. .......................................................
4. .......................................................
5. .......................................................

Legnica, dn.
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