
   
 

 

Kryteria oceny wniosków o dotację na samorozwój 
 

 Kryteria formalne: Opis kryterium  

Wnioskodawca / wnioskodawczyni jest uczestnikiem / uczestniczką 
projektu PoleDziałania 
 

Tak / Nie  

Wnioskowana dotacja nie przekracza kwoty 2000 zł  
 

Tak / Nie  

Wniosek został złożony do 30.09.2020 r. 
 

Tak / Nie  

 

UWAGA: Pamiętajcie, że niespełnienie któregoś z kryteriów formalnych wypisanych powyżej 

powoduje odrzucenie wniosku o dotację bez poddania go ocenie merytorycznej.  

 

Kryteria merytoryczne 

Realizacja celów programu dotacyjnego 
 

 Opis kryterium  Liczba punktów  

Przedsięwzięcie opisane we wniosku w pełni realizuje cele programu 
dotacyjnego – w dużym stopniu prowadzi do zdobycia nowej lub 
pogłębienia nabytej wiedzy i umiejętności dot. prowadzenia działań 
społecznych oraz wspiera wymianę doświadczeń w tym temacie; w 
szczególności pogłębia i rozszerza wiedzę i doświadczenia zdobyte w 
projekcie PoleDziałania (tj. dot. samodzielnego prowadzenia projektów 
społecznych i samoorganizowania się) LUB w dużym stopniu przyczynia 
się do zdobycia lub pogłębienia wiedzy przydatnej w przyszłym rozwoju 
akademickim, poza akademickim lub zawodowym albo do rozwoju pasji 
w obrębie nauki i edukacji LUB w dużym stopniu umożliwia zdobycie lub 
rozwinięcie konkretnych, mierzalnych umiejętności oraz narzędzi; 
szczególnie, jeśli można je wykorzystać w pracy społecznej lub w rozwoju 
edukacyjnym lub naukowym. 
  

12-9 punktów  

Przedsięwzięcie opisane we wniosku częściowo realizuje cele programu 
dotacyjnego – w średnim stopniu prowadzi do zdobycia nowej lub 
pogłębienia nabytej wiedzy i umiejętności dot. prowadzenia działań 
społecznych oraz wspiera wymianę doświadczeń w tym temacie LUB w 
średnim stopniu przyczynia się do zdobycia lub pogłębienia wiedzy 
przydatnej w przyszłym rozwoju akademickim, tylko częściowo można 
byłoby je wykorzystać w pracy społecznej lub w rozwoju edukacyjnym lub 
naukowym. 
 

8-5 punktów  

Przedsięwzięcie opisane we wniosku częściowo realizuje cele programu 
dotacyjnego – w niewielkim stopniu prowadzi do zdobycia nowej lub 
pogłębienia nabytej wiedzy i umiejętności dot. prowadzenia działań 
społecznych oraz nieznacznie wspiera wymianę doświadczeń w tym 

4-1 punktów  



   
 

 

temacie LUB w niewielkim stopniu przyczynia się do zdobycia lub 
pogłębienia wiedzy przydatnej w przyszłym rozwoju akademickim, 
pozaakademickim lub zawodowym albo do rozwoju pasji w obrębie nauki 
i edukacji LUB w niewielkim stopniu umożliwia zdobycie lub rozwinięcie 
konkretnych, mierzalnych umiejętności oraz narzędzi; szczególnie, jeśli 
trudno byłoby je wykorzystać w pracy społecznej lub w rozwoju 
edukacyjnym lub naukowym. 
 

Przedsięwzięcie opisane we wniosku nie realizuje celów programu 
dotacyjnego – nie prowadzi do zdobycia nowej lub pogłębienia nabytej 
wiedzy i umiejętności dot. prowadzenia działań społecznych oraz 
wspierania wymiany doświadczeń w tym temacie; w ogóle nie pogłębia i 
nie rozszerza wiedzy i doświadczeń zdobytych w projekcie PoleDziałania 
(tj. dot. samodzielnego prowadzenia projektów społecznych i 
samoorganizowania się) LUB nie przyczynia się do zdobycia lub 
pogłębienia wiedzy przydatnej w przyszłym rozwoju akademickim, 
pozaakademickim lub zawodowym albo do rozwoju pasji w obrębie nauki 
i edukacji LUB nie umożliwia zdobycia lub rozwinięcia konkretnych, 
mierzalnych umiejętności oraz narzędzi 
 

0 punktów  

 

 

Preliminarz kosztów 
 

Opis kryterium  Liczba punktów  

Preliminarz jest przejrzysty, koszty realne, kategorie zawarte w 
preliminarzu odnoszą się w pełni do potrzeb związanych z uczestnictwem 
w przedsięwzięciu.  

12-9 punktów  

Preliminarz w większości jest przejrzysty, koszty realne, jedna lub dwie 
kategorie zawarte w preliminarzu nie odnoszą się do potrzeb związanych 
z uczestnictwem w przedsięwzięciu. 

8-5 punktów  

Preliminarz jest nieprzejrzysty, większość kategorii zawartych w 
preliminarzu nie odnosi się do potrzeb związanych z uczestnictwem w 
przedsięwzięciu. 

4-1 punktów  

Preliminarz jest nieprzejrzysty, żadna z kategorii nie odnosi się do  
potrzeb związanych z uczestnictwem w przedsięwzięciu. 

0 punktów  


