Status oceny:
Numer oferty:
Tytuł oferty:
Nazwa organizacji / grupy:

Pozytywna
1055/1/2019/2019
"Przez Sybir do Niepodległej"
ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ODDZIAŁ W PRZEMYŚLU

Karta Oceny Organizacyjnej
oferty złożonej w konkursie:
Niepodległa 2019

Lp.
1

Członek komisji konkursowej 1
Stopień zaangażowania lokalnej społeczności w wykonanie zadania, w tym: – przedstawiona
strategia (metody) zaangażowania lokalnej społeczności w działania w ramach projektu –
współpraca z lokalną społecznością, skutkująca uwzględnieniem w programie zadania
uwarunkowań kulturowych i społecznych – zadanie przyczynia się do integracji społeczności
lokalnej wokół wspólnego świętowania rocznicy odzyskania niepodległości – zaangażowanie
wolontariuszy – stopień wpływu uczestników na ostateczny kszta (0,00 - 5,00)
3,0000

2

Zaangażowanie w realizację zadania podmiotów reprezentujących różne środowiska, np.
organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych działających w sferze kultury, placówek
oświatowych ( o przyznaniu punktów decyduje zawarcie porozumień o współpracy z podmiotami
wskazanymi w §6). (0,00 - 2,00)
2,0000

3

Kierowanie działań realizowanych w ramach projektu do szerokiego grona odbiorców
reprezentujących różne grupy wiekowe oraz różne środowiska, w tym: -uczestnictwo w działaniach
grup społecznych o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych (m.in. seniorów, osób z
niepełnosprawnościami, osób ze środowisk zagrożonych patologiami i ubóstwem, osób
zamieszkujących tereny zdegradowane i rewitalizowane; zamieszkujących obszary oddalone od
ośrodków kulturalnych) oraz uczestnictwo/umożliwienie dialogu (0,00 - 6,00)
3,0000

4

Rezultaty Projektu, ich upowszechnienie i sposób wykorzystania w dalszej działalności
wnioskodawcy (0,00 - 5,00)
3,0000

5

Ocena profesjonalizmu przygotowania wniosku, w tym rzeczowości i spójności w prezentacji
wszystkich elementów wniosku. (0,00 - 4,00)
2,0000

6

Ocena budżetu przedstawionego we wniosku, w tym w szczególności relacji między
wnioskowanym dofinansowaniem a pozostałymi źródłami finansowania zadania (0,00 - 3,00)
2,0000

7

Dotychczasowa współpraca z BPN, w tym terminowe i prawidłowe rozliczanie otrzymanych dotacji
(podmioty składające wniosek po raz pierwszy otrzymują maksymalną ilość punktów) (0,00 - 3,00)
3,0000

8

Wnioskodawca nie otrzymał dotychczas dotacji w żadnym z konkursów organizowanych przez
BPN. (0,00 - 2,00)
2,0000
SUMA PUNKTÓW

20,0000

