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Zadanie sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego 
 

Załącznik nr 2 
do Regulaminu udzielania i rozliczania bonów społecznych 

 

 

KARTA OCENY WNIOSKU O BON SPOŁECZNY   

 
Nazwa grupy seniorów:     

Tytuł projektu:      

Numer projektu (zgodnie z Rejestrem wniosków):       

                                                                  

I KRYTERIA FORMALNE (proszę każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem  „X”) 

 

 

Kryterium oceny wniosku Ocena 

TAK NIE 

1. Wniosek został złożony na prawidłowym formularzu i dane 

osobowe grupy seniorów są wypełniony prawidłowo. 

  

2. Do wniosku zostało załączone prawidłowo wypełnione 

pełnomocnictwo dla lidera do reprezentowania grupy seniorów. 

  

3. Wnioskodawcą jest minimum 5 osobowa grupa seniorów 

stanowiąca grupę nieformalną, w tym lider grupy. 

  

4. Członkowie grupy seniorów wraz z liderem są w wieku minimum 

55 lat. 

  

5.  Członkowie grupy seniorów wraz z liderem zamieszkują na terenie 

woj. mazowieckiego. 

  

6.  Okres realizacji projektu nie przekracza 3 miesięcy.   

7.  Projekt jest zgodny z regulaminem udzielania i rozliczania bonów 

społecznych. 

  

8. Wniosek spełnia wszystkie kryteria formalne weryfikowane na 

etapie oceny formalnej i może zostać skierowany do oceny 

merytorycznej. 

  

 

Uwaga:  

Niespełnienie przynajmniej jednego kryterium skutkuje nieskierowaniem wniosku do oceny merytoryczno-finansowej 
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II KRYTERIA MERYTORYCZNO-FINANSOWE 

 Kryterium oceny wniosku Punktacja Ocena 

1. Projekt odpowiada na potrzeby środowiska seniorów, które zostały 

opisane we wniosku i oddziałuje na lokalne środowisko seniorów. 

0 – 1 – 2 – 3   

2. Opis projektu wykazuje, że jest logiczny,  spójny i wykonalny przy 
założonych zasobach, np. ludzkich, materialnych i innych. 

0 – 1 – 2 – 3  

3. Pomysł na projekt wyróżnia się oryginalnością poprzez  
rozwiązania innowacyjne,  organizacyjne, promocyjne, itp. 

0 – 1 – 2 – 3  

4. Projekt aktywnie włącza osoby w wieku min. 55 lat i opisuje zakres ich 
zaangażowania, w tym wymiar godzinowy wolontariatu seniorów. 

0 – 1 – 2 – 3  

5. Projekt jest realizowany przy wykorzystaniu zasobów środowiska 
lokalnego, np. wsparcie instytucji, organizacji. 

0 – 1 – 2 – 3  

6. Wydatki są kwalifikowalne i uzasadnione cenowo oraz niezbędne do 
realizacji projektu i osiągnięcia jego celów. 

0 – 1 – 2 – 3  

7. Projekt zakłada działania cykliczne i skierowane do szerszej grupy 
seniorów z uwzględnieniem alternatywnych (zdalnych, hybrydowych) 
form działań. 

0 – 1 – 2 – 3  

8.  Wniosek szczególnie wartościowy ze względu na wyzwalanie  
samodzielności i aktywności osób starszych i zapoczątkowanie nowej 
formy działalności seniorów na danym terenie.  

0 – 1 – 2 – 3  

 Razem: (maksymalna punktacja - 24 pkt.)    

III Kryterium premiujące (może być przyznane przez przewodniczącego Komisji) 

1. Grupa seniorów (w tym poszczególni członkowie grupy i lider) nie 

otrzymała wsparcia w ramach projektu „Bony dla seniorów II”. 

5 punktów 

 

 

ŁĄCZNIE:   
 

   

Uzasadnienie kryteriów oceny merytoryczno-finansowej:  

0 pkt.  nie spełnia kryterium - brak odpowiedzi lub odpowiedź negatywna  

1 pkt.  spełnia kryterium w niskim stopni u - odpowiedź pozytywna, opisana ogólnikowo 

2 pkt.  spełnia kryterium w średnim stopniu - odpowiedź pozytywna, opisana konkretnie i czytelnie  

3 pkt.  spełnia kryterium w wysokim stopniu - odpowiedź pozytywna  i wyczerpująca  

Uwagi do budżetu: 

(propozycja zmiany poszczególnych 

pozycji i/lub kwoty bonu 

społecznego) 

 

 

 

 

Uwagi inne:  
 

 
 

Data oceny:                                                   Imię i nazwisko oceniającego:  
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