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WNIOSKU

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

Numer wniosku
Numer nadawany automatycznie przy złożeniu wniosku.
Formuła realizacji zadania
Na podstawie danych z wniosku.
Samodzielnie

W grupie partnerskiej

Nazwa wnioskodawcy
Na podstawie danych w wniosku.
W przypadku zadań realizowanych w grupie partnerskiej należy uwzględnić lidera i partnerów.
Tytuł zadania
Na podstawie danych w wniosku.
Kryteria merytoryczne
Kryterium oceny merytorycznej
Adekwatność wniosku w odniesieniu do celów Programu
(celu głównego Programu i celów szczegółowych) –
założenia projektu, którego wkład własny ma zostać
sfinansowany ze środków dotacji są adekwatne do celu
głównego PROO i obejmuje:
 wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji
społeczeństwa obywatelskiego,
 zwiększenie udziału organizacji obywatelskich
w życiu publicznym i upowszechnianiu
demokratycznych norm obywatelskości,
 wszechstronny rozwój sektora obywatelskiego,
w tym podniesienie jakości działania organizacji,
 zaangażowanie organizacji obywatelskich w życie
publiczne,
 zwiększenie funkcji kontrolnych oraz eksperckich,
 wsparcie budowy silnego, sprawnego sektora
obywatelskiego, który zachowując swoją
różnorodność i niezależność będzie równocześnie
realnym, równoprawnym partnerem w życiu
publicznym i społecznym dla znacznie silniejszych
instytucji władzy politycznej, ekonomicznej,
medialnej czy samorządowej.
Jakość zaplanowanych działań w odniesieniu do
zidentyfikowanych przez organizację potrzeb.
Wpływ działań zawartych w projekcie na uczestników,
organizacje zaangażowane w realizację projektu oraz
inne podmioty będące interesariuszami działań, w tym
także trwałość rezultatów działań i jakość środków
mających na celu upowszechnienie rezultatów. Wpływ
na strategiczne obszary wsparcia wyznaczone w ramach
konkursu (edukacja, rozwój wspólnot lokalnych

Przyznana liczba
punktów

(nie więcej niż 6
pkt)

(nie więcej niż 3
pkt)

(nie więcej niż 6
pkt)

Uzasadnienie

i społeczeństwa obywatelskiego, wolontariat, włączenie
społeczne i działalność prorodzinna, dziedzictwo kultury,
historii oraz pamięć historyczną, ochrona środowiska
naturalnego, pomoc humanitarna i rozwojowa).
Możliwość (wykonalność) realizacji działań
zaplanowanych we wniosku (w grupie partnerskiej
z uwzględnieniem doświadczenia jej członków).
Zasadność planowanych wydatków w stosunku
do rezultatów i zakresu działań, które obejmuje wniosek.
Łącznie:

(nie więcej niż 3
pkt)
(nie więcej niż 2
pkt)
(nie więcej niż
20 pkt)

Proponowana kwota dotacji
Rok realizacji
Kwota dotacji w 2019 roku
Kwota dotacji w 2020 roku
Kwota dotacji w 2021 roku
Łączna wnioskowana kwota dotacji
Imię i nazwisko oceniającego
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inwestycyjne

