
  

 
 

 
 

Projekt sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania 
 

ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

REGULAMIN OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH 
W KONKURSIE „WOLONTARIAT Z KLASĄ” 

 
I. GRUPA EKSPERTÓW 

1. Oceny merytorycznej wniosków dokonują Eksperci powołani przez Operatora, którzy 

będą oceniać Wnioski zgodnie z niniejszym Regulaminem Oceny Wniosków. 

2. Eksperci oceniają Wnioski na podstawie jednakowych kryteriów oceny zawartych w 

Karcie Oceny Merytorycznej. 

3. Wśród Ekspertów mogą być osoby będące współpracownikami Operatora lub inne 

osoby mające kwalifikacje i doświadczenie pozwalające na właściwą ocenę 

Wniosków. 

4. W gronie Ekspertów będzie także przynajmniej dwóch przedstawicieli Miasta 

Poznania. 

5. Eksperci nie mogą być związani z Wnioskodawcami stosunkiem osobistym lub 

służbowym takiego rodzaju, który mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności 

przeprowadzanych czynności.  

6. Eksperci są zobowiązani do podpisania deklaracji bezstronności, niezależności i 

poufności.  

7. Eksperci uczestniczący w konsultacjach na etapie przygotowania Wniosków nie 

dokonują oceny Wniosku tego samego Wnioskodawcy. 

8. Eksperci zobowiązują się do dokonania oceny osobiście, profesjonalnie, z należytą 

starannością na podstawie treści zawartych w Regulaminie Konkursu oraz ogłoszeniu 

o konkursie. 

 

II. OCENA FORMALNA WNIOSKÓW 

1. Ocena formalna Wniosków odbywa się niezwłocznie po zakończeniu naboru 

wniosków. 

2. Ocena formalna Wniosków odbywa się na podstawie kryteriów określonych w Karcie 

Oceny Formalnej stanowiącej załącznik do Regulaminu Konkursu. 

3. Do oceny merytorycznej trafiają wnioski wyłącznie z pozytywną oceną formalną. 

 

III. OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW 

1. Ocena merytoryczna Wniosków odbywa się na podstawie kryteriów przedstawionych 

w Karcie Oceny Merytorycznej stanowiącej załącznik do regulaminu Konkursu. 

2. Każdy Wniosek oceniany jest przez 4 Ekspertów, w tym obligatoryjnie min. dwóch 

przedstawicieli Miasta Poznania. 

3. Eksperci dokonują indywidualnej oceny punktowej oraz zamieszczają uzasadnienie w 

przypadku odjęcia punktów w poszczególnych kryteriach. 

4. Ocenę końcową Wniosku stanowi średnia ze wszystkich czterech ocen Ekspertów. 
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5. Ekspert może rekomendować przyznanie finansowania w pełnej lub niepełnej kwocie 

wnioskowanej przez Wnioskodawcę. 

6. Za poprawnie merytoryczny uznaje się Wniosek, który uzyskał minimum 60% 

punktów. 

7. Operator ma prawo zmienić kwotę na sfinansowanie projektu na podstawie 

rekomendacji Ekspertów. 

8. Operator wskazuje do finansowania Wnioski z puli wniosków, które uzyskały 

minimum 60% punktów, począwszy od Wniosku, który uzyskał największą ilość 

punktów, a skończywszy na Wniosku, który jako ostatni wyczerpuje pulę środków, 

jaką Operator zamierzał przeznaczyć w całym Konkursie.  

9. Karty Oceny Merytorycznej bez danych Eksperta mogą zostać udostępnione na 

wniosek Wnioskodawcy. 

 

IV. WYNIKI OCENY 

1. Operator na podstawie ocen Ekspertów przedstawi Listę Wniosków 

rekomendowanych do realizacji i finansowania. 

2. Na Liście Wniosków znajdują się wnioski ocenione formalnie i merytorycznie. 

3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów, o kolejności na Liście Wniosków 

rekomendowanych do sfinansowania decyduje Operator. 

4. Nie ma możliwości odwołania się od ocen merytorycznych przyznanych przez 

Ekspertów. 

5. Lista Wniosków rekomendowanych do sfinansowania zawierać będzie następujące 

informacje: 

a. numer oferty, 

b. nazwa Wnioskodawcy, 

c. tytuł Projektu, 

d. kwota przyznanego finansowania. 

Niniejszy Regulamin jest załącznikiem do Regulaminu Konkursu. 

 


