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Załącznik nr 7 Wzór karty oceny merytorycznej 

 

WZÓR KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ 

DO PROCEDURY NABORU GRANTOBIORCÓW 

w ramach Projektu pn.  
Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych 2 

POWR.02.14.00-00-1007/19 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

 
Etap 1: Ocena merytoryczna wniosków aplikacyjnych przez ekspertów 
 

INFORMACJE OGÓLNE 

Nazwa podmiotu, który złożył 

wniosek aplikacyjny 
 

Numer nadany przez organizatora   

Data przeprowadzenia oceny 

merytorycznej  
 

 

OCENA MERYTORYCZNA  - 1 

Kryterium 
Liczba 

punktów 
Uzasadnienie 

1. CHARAKTER ORGANU PROWADZĄCY: Max. 0-15 pkt 

a) JST gmina wiejska/miejsko-
wiejska -15 pkt. 

b) JST gmina miejska -5 pkt.  
c) JST powiat -1 pkt. 
d) Inny organ prowadzących (np. 

organizacja 
społeczna/wyznaniowa, inne)-10 
pkt plus dodatkowe 5 pkt. jeśli 
szkoła wskazana do roli LOWE 
znajduje się w gminie wiejskiej lub 
miejsko-wiejskiej. 

  

W przypadku organów, 

wymienionych w pkt. d) Inny, 

dodatkowym kryterium dostępu jest 

minimum 1 rok (rozumiany jako rok 

szkolny) doświadczenia w 

prowadzeniu szkoły w okresie przed 

Spełnia/Nie spełnia 
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złożeniem wniosku na konkurs 

2. OBSZAR, NA KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ ORGAN PROWADZĄCY: Max. 0-25 

pkt. 

a) Obszar zdegradowany (wg 
definicji w art. 9 Ustawie o 
rewitalizacji z 9.10.2015 r., 
Dz.U.2018, poz.1398) - 5 pkt. 

b) Obszar popegeerowski - 5 pkt. 
c) Obszar powojskowy - 5 pkt. 
d) Obszar poprzemysłowy - 5 pkt. 
e) Obszar o największych 

potrzebach w zakresie edukacji 
dorosłych - 5 pkt. 

  

3. SYTUACJA SPOŁECZNA W OTOCZENIU SZKOŁY: 0-24 pkt. 

Na obszarze, na którym funkcjonuje 

szkoła występują skumulowane 

problemy osób:  

a) o niskim wykształceniu, tj.  co 
najwyżej zasadniczym 
zawodowym  lub średnim i 
policealnym zdobytym w dalszej 
przeszłości – 3 pkt.  

b) długotrwale bezrobotne/ 
pozostających nieprzerwanie bez 
pracy przez okres minimum 12 
miesięcy – 3 pkt. 

c) w wieku niemobilnym (wg. 
definicji GUS) – 3 pkt. 

d) korzystających z pomocy 
społecznej1 – 3 pkt.  

e) nieaktywnych zawodowo (tzw. 
NEET), bez doświadczenia 
zawodowego -3 pkt.  

f) z niepełnosprawnością -3 pkt. 
g) dla których rolnictwo jest jedynym 

źródłem utrzymania -3 pkt. 
h) osamotnionych, niemobilnych na 

rynku pracy z powodu opieki nad 
osobami zależnymi -3 pkt.  

  

4. WOJEWÓDZTWO POCHODZENIA ORGANU PROWADZĄCEGO: 0-15 pkt. 

a) Województwa: Opolskie, 
Zachodnio-Pomorskie, Podlaskie-

  

                                                           
1 Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593, z późn. zmianami. 
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15 pkt. 
b) Województwa: Łódzkie, 

Mazowieckie -10 pkt. 
c) Województwa: Pomorskie, 

Świętokrzyskie -5 pkt. 
d) Pozostałe województwa - 0 pkt. 

5. DOŚWIADCZENIE SZKOŁY NA RZECZ AKTYWIZACJI OS.DOROSŁYCH/ 

SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ: 0-5pkt 

a) Wniosek aplikacyjny zawiera opis 

dwóch działań, które spełniają 

wymienione w opisie kryterium 

elementy - 2 pkt; 

b) Wniosek aplikacyjny zawiera opis 

jednego działania, które spełniają 

wymienione 

w opisie kryterium elementy - 1 

pkt; 

c) Wniosek aplikacyjny  nie zawiera 

opisu działań, które spełniają 

wymienione w opisie kryterium 

elementy lub opis nie spełnia 

wymogów kryterialnych - 0 pkt; 

  

6. KWOTA GRANTU I PRZEZNACZENIE 0-6 pkt 

a) Niezbędność i racjonalność 
wydatków z grantu vs wstępne 
potrzeby dot. LOWE: 0-3 pkt. 

b) Efektywność wydatków w 
kontekście celu LOWE/wyższa 
dostępności dorosłych do 
pozaformalnych aktywności 
edukacyjnych: 0-3 pkt. 

  

 

PODSUMOWANIE OCENY Etap 1 

Sumaryczna wartość punktowa  

 

……………………………     ……………………………… 

data osoby dokonującej oceny 

merytorycznej 



 

Projekt  „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2” POWR.02.14.00-00-1007/19 

4 
 

 

WZÓR KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ 

DO PROCEDURY NABORU GRANTOBIORCÓW 

w ramach Projektu pn.  
Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych 2 

POWR.02.14.00-00-1007/19 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
 

Etap 2: Panel Ekspertów 
 

INFORMACJE OGÓLNE 

Nazwa podmiotu, który złożył 

wniosek aplikacyjny 
 

Numer nadany przez organizatora   

Data przeprowadzenia oceny 

merytorycznej  
 

 

OCENA MERYTORYCZNA  - 2 

Kryterium 
Liczba 

punktów 
Uzasadnienie 

7. WPŁYW NA ROZWÓJ SPOŁECZNY I GOSPODARCZY SPOŁECZNOŚCI 

LOKALNEJ 0-10 pkt 

Wpływ na poprawę sytuacji osobistej, społecznej i zawodowej dorosłych  

w wymiarze lokalnym 

a) Wysoki wpływ: 6-10 pkt; 

b) Umiarkowany wpływ: 3-5 pkt 

c) Niski wpływ: 0-1 pkt 

  

 

PODSUMOWANIE OCENY Etap 2 

Sumaryczna wartość punktowa  

 

………………………….            …………………….……… 
data osoby dokonującej oceny 

merytorycznej 


