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KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ  OFERTY  

ZŁOŻONEJ W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJE W 2018 ROKU 

SZKOLEŃ DLA OSÓB REALIZUJĄCYCH ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM 

PRZEMOCY W RODZINIE 

 

Informacje ogólne 

Nazwa podmiotu 
 

 

Nazwa zadania 
 

 

Cel szczegółowy  
 

 

Zadanie wybrane do realizacji 
 

 
 
 

 

Lp. Kryteria 

Liczba 

punktów 
możliwych 

do 
przyznania 

Liczba 
przyznanych 

punktów 

    

1 Ocena możliwości realizacji zadania przez podmioty: 
dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań 
publicznych podobnego rodzaju  
(w oparciu o przedstawiony opis w ofercie)  
- brak doświadczenia w realizacji tego typu zadań  lub działa krócej 

niż jeden rok 
- podmiot z doświadczeniem, sprawdzony w realizacji tego typu zadań 

 
  
 
 
0 
 
1-5 

 

2 
 

Wojewódzki zasięg działania zadania: 
– minimum dwa powiaty  

– powyżej dwóch powiatów 

 
0 

3 

 

3 Ilość osób objętych wsparciem w ramach projektu: 
-   do 30 
-   powyżej 31 

 
3 

5 

 

4 Ocena wartości merytorycznej zadania 0-26  

a Zgodność projektu z celami konkursu, rzetelność opisu zadania,    
w tym jego charakterystyka, opis potrzeb realizacji zadania 
poprzedzony diagnozą 

0-8  

b planowane rezultaty działania 0-5  

c rzetelność budżetu zadania, w tym zasadność i realność 
przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania 

0-5  

d uwzględnienie działań promocyjnych i informacyjnych                     
w planowanym zadaniu 

0-3  

e długotrwałość efektów projektu  0-5  

    

5. Wysokość wkładu finansowego własnego przeznaczonego na 
realizację   zadania w stosunku do wysokości wnioskowanej 

 
 

 



dotacji: 
- brak wkładu finansowego (dotyczy zadań których koszt całkowity nie   

przekracza 10 000,00 zł) 
– do / równy 5% wnioskowanej dotacji 

– powyżej 5 % do 20 % wnioskowanej dotacji 

– powyżej 20 % wnioskowanej dotacji 

 
0 
 
1 

2 

3 

    

6. Ocena kwalifikacji osób zatrudnionych przez podmiot  
do realizacji zadania 

0-5  

7. Współpraca z ROPS w Rzeszowie przy realizacji zadania 
dofinansowanego z budżetu województwa podkarpackiego          
w 2016r.: 
–  podmiot korzystał z dofinansowania rozliczył się nieterminowo i były 

zastrzeżenia do rozliczania z dofinansowania 
 – podmiot korzystał z dofinansowania rozliczył się nieterminowo i nie 

było innych zastrzeżeń do rozliczania z dofinansowania 
–  brak współpracy  
–  podmiot korzystał z dofinansowania, rozliczył się terminowo i były 

zastrzeżenia do rozliczenia z dofinansowania 
–  podmiot korzystał z dofinansowania, rozliczył się terminowo i bez 

zastrzeżeń  

 
 
 
-3 
 
-1 
 
0 
1 
 
2 

 

8. Przy realizacji planowana jest i wykazana w kosztorysie praca 
wolontariuszy lub praca społeczna członków stowarzyszenia: 
– nie 
– tak 

 
 
0 
2 

 

9 Złożenie oferty wspólnej, partnerstwo 
 - brak  
 - jest  

 
0  
3 

 

Maksymalna liczba punktów 54 pkt  

 
 

Liczba uzyskanych 
punktów 

Dofinansowanie 

0 – 27 bez dotacji 

28-33 do 70 % kosztów kwalifikowanych z wnioskowanej kwoty dotacji 

34-39 do 80 % kosztów kwalifikowanych z wnioskowanej kwoty dotacji 

40-46 do 90 % kosztów kwalifikowanych z wnioskowanej kwoty dotacji 

47-54 do 100 % kosztów kwalifikowanych z wnioskowanej kwoty dotacji 
 

Aby znaleźć się na liście rankingowej do dofinansowania należy uzyskać co najmniej 28 

punktów z Karty Oceny Merytorycznej Oferty. 

1. Uzasadnienie do ocen (poniżej maksymalnej liczby punktów): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Uwagi ………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Data ………………………. 2018r.                   ……………….………………………………………………………..  

Podpis osoby dokonującej oceny  


