
Załącznik nr 6 

do ogłoszenia otwartego konkursu ofert  

na realizację zadania publicznego  

z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom  

i patologiom społecznym  

z dnia 1 lutego 2021 r.  

 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY 

w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego 

z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

 

Oferent (nazwa i adres organizacji pozarządowej lub innego podmiotu uprawnionego): 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Tytuł zadania:  

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Wnioskowana kwota dotacji: …………………………………………………………………... 

Kryteria oceny merytorycznej 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

Otrzymana 

liczba 

punktów 

I. Możliwość realizacji zadania przez oferenta 1  

II. Zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym: 

a) brak zgodności – 0 pkt, 

b) częściowo – 1 pkt, 

c) w stopniu znacznym – 2 pkt. 

2 

 

III. Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania w kontekście 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 

0-2 pkt  

2 

 

IV. Proponowana jakość zadania, posiadane zasoby 

rzeczowe i osobowe: 

a) rzetelny i realny harmonogram, ilość uczestników, zasięg 

oddziaływania projektu – 0-2 pkt 

b) realny do zrealizowania program profilaktyczny - 0-1 pkt   

c) kwalifikacje osób prowadzących zajęcia – 0-3 pkt 

d) posiadane zasoby rzeczowe i lokalowe (lub ich dostępność) 

– 0-2 pkt 

e) wkład osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i praca 

społeczna członków – 0-1 pkt 

 

 

 

 

 

 

10 

 



f) zgodność założeń zadania z założeniami Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie 

Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2021 – 0 – 1 pkt  

V. Określenie adresata projektu:  

a) określenie przewidywanej liczby odbiorców  – 0-1 pkt, 

b) szczegółowa charakterystyka grupy odbiorców – 0-2 pkt, 

3 

 

VI. Rezultaty realizacji zadania:  

a) wskazanie konkretnych rezultatów zadania – 0-1 pkt, 

b) realność osiągnięcia zakładanych rezultatów ilościowych i 

jakościowych – 0-2 pkt, 

c) trwałość rezultatów po zakończeniu realizacji zadania  – 0-2 

pkt, 

d) w jakim stopniu założone rezultaty przyczyniają się do 

osiągnięcia celu projektu? – 0-2 pkt. 

7 

 

VII. Spójność i przejrzystość harmonogramu w odniesieniu 

do opisu planowanych działań oraz terminu realizacji 

zadania wskazanego w ogłoszeniu o konkursie – 0-2 pkt  

2 

 

VIII. Spójność kosztorysu z opisem działań – 0-2 pkt  2  

IX. Racjonalność wnioskowanej dotacji: 

a) realność budżetu w stosunku do zadania (w tym liczby 

beneficjentów), – 0-1 pkt, 

b) wszystkie wydatki są konieczne i uzasadnione w części 

merytorycznej oferty – 0-3 pkt, 

c) wszystkie koszty są kwalifikowane – 0-1 pkt, 

d) poszczególne pozycje budżetu są dostatecznie opisane i 

skalkulowane w sposób umożliwiający analizę kosztów 

jednostkowych – 0-3 pkt.  

8 

 

X. Udział środków własnych/z innych źródeł – 0-1 pkt 1 

 

XI. Doświadczenie oferenta w realizacji zadań podobnego 

rodzaju  

a) brak realizacji zadań podobnego typu – 0 pkt, 

b) realizacja jednego zadania podobnego rodzaju – 1 pkt, 

c) realizacja co najmniej dwóch zadań podobnego rodzaju – 2 

pkt. 

2 

 

RAZEM 40 

 

 

 



 

Rekomendowana kwota dofinansowania:  

Uwagi: (w szczególności w przypadku 

rekomendacji kwoty dofinansowania niżej niż 

wnioskowana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piwniczna-Zdrój, dn. …………………………………. 

  

 

Podpisy członków Komisji Konkursowej: 

 


