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Załącznik nr 1 

INSTRUKCJA OCENY WARTOŚCI ORGANIZACYJNEJ 

Kryterium nr 1 

1. Na obniżenie punktacji w tej kategorii mogą wpłynąć następujące czynniki: 

a) organizator w poprzednich edycjach programów Ministra stwarzał poważne problemy w 
rzetelnym i terminowym rozliczeniu otrzymanym dotacji;  

b) z  analizy wniosku wynika  ,  że  organizator  powiązany  jest  z  instytucjami,  które  zostały 
wyłączone z możliwości ubiegania się o dotacje w ramach programu 

c) z  analizy wniosku wynika,  że  organizator włączył  do  zadeklarowanego  budżetu  środki 
współorganizatorów nie ujęte w jego ewidencji księgowej; 

d) organizator jest podmiotem, który istnieje krócej niż 1 rok(nie dotyczy instytucji kultury); 

e) preliminarz  i/lub harmonogram umieszczony we wniosku  jest ogólnikowy – nie zawiera 
precyzyjnych informacji na temat pozycji kosztowych oraz działań związanych z realizacją 
zadania. 

2. W  przypadku  zaistnienia  jednej  z  wymienionych  wyżej  okoliczności,  zadanie  nie  może 
otrzymać więcej niż 5 pkt.  

3. Zaistnienie więcej niż jednej z wymienionych wyżej okoliczności  oznacza zerową punktację  

4. W  przypadku  nie  wystąpienia  żadnej  z  wymienionych  wyżej  okoliczności  zadanie  może 
otrzymać    4  do  15  pkt.  ‐ w  zależności  od  oceny  szczegółowości  i    spójności  kosztorysu  i 
harmonogramu, a także Syntetycznego opisu działalności. 

 

Kryterium nr 2 

1. Zasady punktacji w tej kategorii: 
 

a)  0 pkt. – brak dokumentacji  

b) 1 pkt.  ‐ udokumentowanie środków na poziomie regulaminowego minimum 

c) 2‐3 pkt. – udokumentowanie środków powyżej minimum ale poniżej 50% budżetu  

d) 4‐5 pkt. ‐ udokumentowanie środków na poziomie 50% budżetu lub wyższym 
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Załącznik 2 a 

nazwa programu (priorytetu)/nr naboru  imię i nazwisko członka ZS 

 

ocena wartości 
merytorycznej 

numer 
zadania 

nazwa wnioskodawcy  nazwa zadania 
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Załącznik 3 b 

KARTA OCENY INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ    
nazwa programu (priorytetu)/nr naboru  nazwa instytucji    

        
ocena wartości organizacyjnej    numer 

zadania 
nazwa 

wnioskodawcy
nazwa 
zadania 

1  2 

ocena 
końcowa 

  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
        
        
    Podpis dyrektora instytucji zarządzającej 
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