
  
 

 

     Załącznik nr 3  
 
 

Karta oceny merytorycznej 
wniosku na realizację projektu w ramach  

Programu Regrantingowego „Dbamy o drzewa 5 – inicjatywy społeczne” 
 

 

Numer wniosku 
 

 

Nazwa oferenta   
 

Tytuł projektu  
 

 

Wnioskowana kwota 
grantu 

 

 

 

Deklaracja poufności i bezstronności 
Oświadczam, że: 
1) Nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz 
nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z osobami wnioskującymi 
o przyznanie wsparcia finansowego. 
2) Przed upływem trzech lat do daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem/am 
w stosunku pracy lub zlecenia z osobami/podmiotami wnioskującymi o przyznanie 
mikrodotacji. 
3) Nie pozostaję z osobami wnioskującymi o przyznanie wsparcia finansowego w takim 
stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej 
bezstronności. 
4) Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji 
i dokumentów ujawnionych mi lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat 
oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny 
i nie powinny być ujawnione stronom trzecim. 
 
 
 
 
Data: ………….2021 r.   Podpis osoby oceniającej .…………………………..…. 



  
 

 

 

 
 

KRYTERIA PODSTAWOWE OCENY MERYTORYCZNEJ: 

Lp. Kryterium 
Maksymalna 

liczba 
punktów  

Przyzna 
liczba 

punktów  
Uzasadnienie  

1 Na ile projekt łączy działania teoretyczne z 
praktyką? 

5   

2 

Na ile projekt buduje wśród mieszkańców 
wiedzę/świadomość w obszarze ochrony 
zadrzewień i/lub krajobrazu i/lub ładu 
przestrzennego? 

5   

3 Czy planowane działania są realne do wykonania? 3   

4 Czy projekt wyraźnie określa grupę osób, do 
których jest skierowany? 

2   

5 Na ile założone rezultaty są mierzalne, osiągalne i 
przyczyniają się do osiągnięcia celów?  

5   

6 
Czy zaplanowane wydatki są niezbędne do 
realizacji działań i racjonalne, a budżet jest 
przejrzysty i czytelny? 

5   

7 Na ile jest atrakcyjny w formie, narzędziach, 
innowacyjny? 

3   

8 Na ile projekt wpisuje się w założenia Programu? 5   

Suma  33   

 
KRYTERIA DODATKOWE OCENY MERYTORYCZNEJ: 

1 
Projekt dotyczy w szczególności osób nie 
mających bezpośredniego dostępu do edukacji w 
zakresie ochrony środowiska i ekologii 

5   

2 Projekt uwzględnia uczestnictwo osób z 
niepełnosprawnością 

2   

3 Projekt angażuje społeczność lokalną w formie 
wolontariatu 

5   

Suma  12   

ŁĄCZNA LICZBA PRZYZNANYCH PUNKTÓW  45  

 

 

Data i podpis osoby oceniającej: …………………………………………………….. 


