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Załącznik nr 4  

do ogłoszenia o  

OTWARTYM KONKURSIE OFERT  

 

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ 

Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne przystępuje do ich 

oceny pod względem merytorycznym. Zostaną przyznane punkty zgodnie z tabelą poniżej. Oferta 

która uzyska największą liczbę punktów będzie rekomendowana przez Komisję konkursową do 

dofinansowania przez Zarząd Powiatu Nowosolskiego.  

Lp. Kryteria oceny Ilość punktów 

1. Baza lokalowa i doświadczenie organizacji  Łącznie 10 pkt ale nie mniej niż 5 

pkt w kryterium 1, aby oferta 

uzyskała dofinansowanie  

1a. wskazanie bazy lokalowej, w której prowadzone będą 

zajęcia, dostępność dla osób z niepełnosprawnością, w tym 

wskazanie dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa 

do bazy lokalowej. Doświadczenie organizacji w realizacji 

podobnych przedsięwzięć w tym zadań z udziałem środków 

publicznych.  

0 pkt - 10 pkt. 

2. Wskazanie kadry dydaktycznej Łącznie 15 pkt, ale nie mniej niż 

12 pkt w kryterium 2, aby oferta 

uzyskała dofinansowanie  

2a. doradca zawodowy – wykształcenie + doświadczenie  0 pkt - 5 pkt. 

2b. trener – wykształcenie + doświadczenie 0 pkt - 5 pkt. 

2c. pośrednik pracy – wykształcenie + doświadczenie 0 pkt - 5 pkt. 

3. Opis działań i zaplanowanych wskaźników  Łącznie 30 pkt, ale nie mniej niż 

15 pkt w kryterium 3, aby oferta 

uzyskała dofinansowanie 

3a. opis zaplanowanych zajęć i  efektywność ich osiągnięcia. 

Sposób dokonywania doboru zajęć do Uczestników 

projektu. Zaplanowane metody doboru zajęć.   

0 pkt - 10 pkt. 

3b. zaplanowane działania są możliwe do osiągnięcia, są 

spójne z harmonogramem, celami i wskaźnikami 

0 pkt – 5 pkt. 

3c. zaplanowane wskaźniki są możliwe do realizacji, 

odzwierciedlają wskaźniki przewidziane dla działania w 

dokumentacji konkursowej.  

0 pkt - 10 pkt. 

3d w jakim stopniu efekty realizacji projektu będą trwały po 

zakończeniu realizacji projektu?  

 

0 pkt – 5 pkt 

4. Zaplanowany budżet projektu  Łącznie 25 pkt ale nie mniej niż 

13 pkt w kryterium 4 aby oferta 

uzyskała dofinansowanie.  

4a. na ile przedstawione koszty są racjonalne, spójne  i 

niezbędne z perspektywy realizacji projektu? Adekwatność 

przyjętych środków na zarządzanie projektem.  

0 pkt - 10 pkt. 

4b. adekwatność i realność przyjętych w kalkulacji stawek 

jednostkowych 

0 pkt – 5 pkt. 

4c ilość środków przeznaczonych przez Wnioskodawcę na 

szkolenia zawodowe  

0 pkt – 10 pkt  
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5. Cel i grupa odbiorców   Łącznie 20 pkt, ale nie mniej niż 

10 pkt w kryterium 5, aby oferta 

uzyskała dofinansowanie 

5a w jakim stopniu wskazany cel/cele projektu zostały 

prawidłowo sformułowane oraz wynikają ze 

zidentyfikowanego problemu wskazanego w ogłoszeniu.  

0 pkt – 10 pkt 

5b w jakim stopniu trafnie zidentyfikowana jest grupa 

docelowa projektu? Wskazanie grupy docelowej zgodnej z 

ogłoszonym konkursem.  

0 pkt – 10 pkt 

5. Razem maksymalnie do  100 punktów 

 

Warunkiem wyboru oferty jest uzyskanie, co najmniej 60 punktów w ocenie merytorycznej 

 i zdobycie w poszczególnych kryteriach minimum punktów określonych w tabeli powyżej. 

Ponadto w punkcie 2a, 2b, 2c w żadnym z kryterium wniosek nie może dostać zero punktów.  

 


