Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o konkursie
KARTA OCENY CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ
NAZWA OFERENTA : ....................................................................................................................................
WYMAGANIA DLA PARTNERA:
I. Kryteria formalne
(należy każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”)
Forma prawna podmiotu- organizacja pozarządowa.
1.
□ TAK

2.

□ NIE

Statut zakłada działalność podmiotu w obszarze nauki i edukacji oraz wspieranie rozwoju społeczności lokalnych, a także współpracę z instytucjami
samorządowymi.
□ TAK

□ NIE

3.

Podmiot realizuje działania związane z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego poprzez np. organizację debat obywatelskich, konferencji, eventów i
bezpłatnych szkoleń- należy podać co najmniej cztery takie działania zrealizowane w przeciągu ostatnich dwóch lat.
□ TAK
□ NIE

4.

Posiada siedzibę na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska.
□ TAK
□ NIE
Posiada potencjał finansowy oraz kadrowo – organizacyjny niezbędny do realizacji projektu.

5.
□ TAK

□ NIE

Deklaruje wniesienie wkładu własnego (finansowego bądź niefinansowego) w realizację projektu.
6.
□ TAK

7.

□ NIE

Posiada udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym przede wszystkim realizowanych w partnerstwie, w zakresie aktywizacji społecznej - tj.: udokumentowane
doświadczenie w pozyskaniu, realizacji i rozliczaniu w przeciągu ostatnich 3 lat minimum dwóch takich projektów.
□ TAK

□ NIE
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II. Kryteria merytoryczne
Lp.

1.

Kryterium wyboru Partnera

Maksymalna
liczba
punktów
ogółem
W przeciągu ostatnich 3 lat, realizował działania (we współpracy z
10
samorządami lokalnymi i/lub szkołami i/lub młodzieżą uczącą się
w szkołach średnich) związane z aktywizacją społeczną, w tym
także młodzieży szkolnej (organizacja co najmniej dwóch
wydarzeń aktywizujących społeczność lokalną, w tym młodzież
szkolną)-

Liczba
punktów
przyznana

Uzasadnienie oceny

Opis sposobu weryfikacji:
NIE (nie posiada) – 0 punktów,
TAK (posiada) – organizacja dwóch wydarzeń 5 pkt,
organizacja 3 i więcej wydarzeń- 10pkt.
2.

Prowadzi co najmniej 12 miesięczną sformalizowaną
i udokumentowaną współpracę z Akademią Pomorską w Słupsku
w zakresie rozwijania trzeciej misji uczelni
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Opis sposobu weryfikacji:
NIE (nie posiada) – 0 punktów,
TAK (posiada) – 10 punktów
Suma punktów przyznanych

……………………
Data

………………………………………………………….
Czytelny podpis członka komisji dokonującego oceny
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