KARTA OCENY WNIOSKÓW
KONKURSU „ZDOBĄDŹ GRANT Z FUNIP”

OCENA FORMNALNA
1. Projekt został złożony w terminie, tj. Do 15.02.2021
2. Projekt został złożony przez Koło Naukowe uprawnione do udziału w konkursie, zgodnie
z wytycznymi przedstawionymi w pkt. 1 Regulaminu konkursu.
3. Realizacja projektu jest przewidziana w terminie między 1.04.2021 a 30.06.2021.
4. Wnioskowana kwota dofinansowania jest nie mniejsza niż 9000 zł i nie większa niż 10000 zł.
5. Wniosek zawiera wszystkie wymagane załączniki.

OCENA MERYTORYCZNA
1. Trafnośd i rzetelnośd uzasadnienia potrzeby realizacji projektu i charakterystyka odbiorców
(0 – 10 pkt.)

2.

a.

Czy wskazano problemy, na które ma odpowiadad projekt? W jakim stopniu problemy
zostały zidentyfikowane? Czy podano ich przyczyny oraz konsekwencje jakie powodują?

b.

Czy opisane są problemy związane z pandemią COVID-19? W jakim stopniu dotyczą one
takich aspektów jak: funkcjonowanie gospodarki, praca uniwersytetów, sytuacja
studentów, konsekwencje psychologiczne pandemii lub powiązanej tematyki?

c.

Czy wskazano kogo dotyczą problemy/potrzeby? Czy scharakteryzowano grupę/y
odbiorców?

d.

Czy wskazano źródła wiedzy o istniejących problemach/potrzebach?

Realnośd i adekwatnośd celów projektu względem wskazanych w uzasadnieniu problemów
i potrzeb (0 – 8 pkt.)
a.

W jakim stopniu wskazane cele wynikają z opisanych problemów/potrzeb?

b.

Czy cele są realne do osiągnięcia w trakcie trwania projektu?

3.

4.

5.

Realnośd i adekwatnośd planowanych działao oraz atrakcyjnośd promocji projektu
i upowszechniania jego rezultatów (0 – 20 pkt.)
a.

W jakim stopniu planowane działania są szczegółowo opisane (do kogo są kierowane, na
czym polegają, czy oszacowano liczbowo skalę działao)? Czy opisano poszczególne etapy
realizacji projektu? Czy opisano sposób rekrutacji uczestników projektu?

b.

W jakim stopniu planowane
przedstawione w uzasadnieniu?

c.

Czy działania możliwe są do zrealizowania przy zasobach, którymi dysponuje
wnioskodawca oraz doświadczeniu osób realizujących projekt?

d.

W jakim stopniu opis działao jest spójny z przedstawionym harmonogramem
przedsięwzięcia?

e.

Czy działania promocyjne zostały dostosowane do charakteru przedsięwzięcia? Czy
pozwolą na skuteczne dotarcie z informacją do grup docelowych? Czy projekt zakłada
wykorzystanie różnorodnych kanałów w promocji działao i rezultatów?

działania

odpowiadają

na

problemy/potrzeby

Użytecznośd i trwałośd rezultatów projektu dla odbiorców projektu (0 – 14 pkt.)
a.

Czy wskazano jakościowe i ilościowe rezultaty projektu?

b.

W jaki sposób zaplanowane działania wpłyną na osoby uczestniczące w projekcie oraz
Koło realizujące projekt?

c.

W jakim zakresie realizacja projektu wpływa na rozwój interesującej Koło dziedziny
wiedzy?

d.

Czy rezultaty są adekwatne do określonych w projekcie celów i do zaplanowanych
działao?

e.

Czy prawdopodobne jest, że po zakooczeniu realizacji projektu jego rezultaty będą
trwałe?

Stopieo zaangażowania członków Koła Naukowego w realizację projektu oraz współpraca
(0 – 8 pkt.)
a.

Czy wskazano w jakim zakresie ograniczono wydatki ponoszone w ramach projektu
korzystając z posiadanych zasobów organizacyjnych i materialnych?

b.

W jakim stopniu i w jaki sposób projekt angażuje członków Koła Naukowego oraz
uczelni? Czy projekt zakłada współpracę Koła z
organizacjami spoza uczelni
macierzystej: z Kołami Naukowymi, przedsiębiorstwami i firmami, których zakres
działania wpisuje się w tematykę projektów konkursowych wskazanych w pkt. 1.
Regulaminu

6.

Klarownośd budżetu i adekwatnośd
proponowanych działao (0 – 10 pkt.)

przewidzianych

w

budżecie

środków

do

a.

Czy budżet został prawidłowo skonstruowany (m.in. koszty zostały prawidłowo
przyporządkowane do odpowiednich kategorii budżetowych, zastosowano właściwe
jednostki miary, zaplanowane wydatki są kwalifikowane)

b.

Czy wydatki są racjonalne tzn. niezbędne i wystarczające do zrealizowania
zaplanowanych w projekcie działao i rezultatów?

c.

W jakim stopniu wydatki są spójne z zaplanowanymi w ramach projektu działaniami?

d.

Czy zaplanowano kład własny? Czy nie przekracza on 10% wartości projektu?
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