Załącznik nr 2
do szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na 2014 r. na realizację zadań określonych
w „Programie współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na rok 2014”

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za organizację
konkursu
Nr oferty
Zakres zadania publicznego
Rodzaj zadania publicznego
Tytuł zadania publicznego
Podmiot składający ofertę

Lp

Kryteria merytoryczne

1

Zawartość oferty odpowiada wymaganiom określonym w pkt. 15 szczegółowych
warunkach konkursu (jeśli dotyczy)

Punkta
cja

TAK

Oferta nie odpowiadająca wymaganiom określonym w pkt. 15 szczegółowych warunków konkursu
nie podlega dalszej ocenie!

2

Wykazano zgodność oferty ze „Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego miasta
Starogard Gdański 2013-2020” i/lub innym dokumentem strategicznym miasta

Liczba
przyzn
anych
punktó
w

NIE
0–5

(wykazano, że oferta częściowo lub bezpośrednio realizuje jeden ze strategicznych priorytetów lub
zadań rozwojowych miasta)

3

Wskazanie istotnych kwestii problemowych miasta (opis szczegółowych potrzeb,
diagnoza), które zostaną rozwiązane (złagodzone) dzięki realizacji projektu.

0 – 10

4

Określenie grup adresatów zadania (charakterystyka odbiorców, liczba, sposób
pozyskania uczestników) adekwatne w powiązaniu z celami zadania.

0 – 10

5

Opis zakładanych w ofercie celów oraz działań jest ze sobą spójny i logiczny,
działania wynikają bezpośrednio z celów zadania, a te z opisu potrzeb wskazujących
na konieczność wykonania zadania publicznego.

0 – 10

6

Trwałość projektu

0–5

(wnioskodawca gwarantuje długoterminowy i/lub cykliczny charakter projektu)

7

Innowacyjność i wykorzystanie zasobów
a) projekt wdraża przedsięwzięcia nowe, dotychczas niezrealizowane lud wdraża / ulepsza nowe
metody i rozwiązania)

0–5

b) projekt wykorzystuje potencjał mieszkańców, lokalnych organizacji pozarządowych i innych
podmiotów, a także lokalne zasoby materialne i potencjał

0–5

1

8

Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta
a) zasoby materialne i rzeczowe

0–5

b) zasoby kadrowe

0–5

(w tym liczba i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne)

c) doświadczenie w realizacji zadań o zbliżonym charakterze

0–5

0 pkt – wnioskodawca nie realizował podobnych zadań
2 pkt – wnioskodawca zrealizował 1 podobne zadanie
5 pkt – wnioskodawca zrealizował co najmniej 2 podobne zadania

9

Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania
a) koszt realizacji zadania

0–5

(czy budżet jest realny w stosunku do zadania, czy nie jest zawyżony lub zaniżony, czy wszystkie
wydatki są konieczne i uzasadnione)

b) przejrzystość i szczegółowość kalkulacji

0–5

(czy budżet jest czytelny, poszczególne pozycje budżetu są dostatecznie opisane, czy jest zgodny z
harmonogramem i opisem)

10

Wnioskodawca gwarantuje finansowy wkład własny (w tym z innych źródeł) lub
wkład osobowy (w tym pracę społeczną członków i świadczeń wolontariuszy)

0 – 10

0 pkt. – minimum 20%
2 pkt. – ponad 20% do 30%
4 pkt. – ponad 30% do 40%
6 pkt. – ponad 40% do 50%
8 pkt – ponad 50% do 60%
10 pkt – ponad 60%

11

Rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych
środków na realizację zadań publicznych

0–5

12

Indywidualna ocena oferty przez członka komisji konkursowej

0–5

RAZEM

Maks.
95

Projekt musi pozyskać minimum 60 punktów, żeby pozyskać dofinansowanie.

Starogard Gdański, ______________
(data)

___________________________________________
(imię, nazwisko i podpis osoby dokonującej oceny merytorycznej)

2

