Wniosek Nr …….

Załącznik 2.2. KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
1. Zgodność projektu z celami konkursu i założeniami
Strategii Komunikacji Polityki Spójności 2014-2020

TAK
NIE
Oceny
cząstko
we

2. Analiza projektu

Przyznana
liczba
punktów

Max
liczba
punkt.

Uzasadnienie

Pomysł na projekt:
−

−
−

ogólna atrakcyjność projektu (10 pkt)
konwencja publikacji, tym prezentacja treści funduszowych
w sposób przystępny i ciekawy dla odbiorcy (15 pkt)
atrakcyjność zaproponowanych działań internetowych
(10 pkt)

35

Efektywność zasięgowa:
− zasięg (liczba odbiorców) projektu (30 pkt)
− ogólna atrakcyjność rezultatów projektu (20 pkt)

50

Sposób przygotowania projektu:
− staranność i przejrzystość opisów, zwięzłość języka (2 pkt)
− rzetelność opisów oraz przedstawianych danych, w

5

szczególności danych nt. zasięgu i liczby odbiorców
projektu (3 pkt)

3. Doświadczenie i potencjał wnioskodawcy

Oceny
cząstko
we

Przyznana
liczba
punktów

Max
liczba
punkt.

Uwagi

Potencjał zespołu projektowego:
−
−

skład i struktura zespołu projektowego zaangażowanego w
realizację projektu (3 pkt)
doświadczenie i sposób zaangażowania w realizację
projektu eksperta ds. Funduszy Europejskich
zadeklarowanego ze wniosku, w tym określenie jego
zakresu obowiązków, odpowiadającego wymaganiom
projektu (7 pkt)

RAZEM

10

100

1

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI
Ja, niżej podpisany, oświadczam, że składając tę deklarację, potwierdzam, że zapoznałem się z informacjami dotyczącymi procedury konkursowej i będę ich przestrzegał. Ponadto deklaruję, że swoje
obowiązki będę wykonywać uczciwie i rzetelnie. Nie ma zależności pomiędzy mną, a wnioskodawcą lub współpracującymi z nim osobami, które mogą zaważyć w sposób nieuzasadniony pozytywnie lub
negatywnie na wyniku mojej oceny/opinii. Zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przekonaniem, nie istnieją żadne fakty ani okoliczności, w przeszłości lub obecnie, bądź takie, które mogą zaistnieć w najbliższej
przyszłości, kwestionujące moją niezależność w oczach którejkolwiek ze stron; jeżeli okaże się podczas procesu oceny, że taki związek istnieje lub powstał, niezwłocznie zaprzestanę udziału w procesie
oceny.
Zobowiązuję się do zachowania poufności wszystkich informacji lub dokumentów ujawnionych wobec mnie lub uzyskanych przeze mnie bądź przygotowanych przeze mnie w toku czy w wyniku oceny.
Zobowiązuję się także do wykorzystywania ich wyłącznie do celów oceny i nie ujawniania stronom trzecim. Ponadto zgadzam się, że nie będę przechowywać kopii pisemnych lub elektronicznych informacji lub
pierwowzorów, które zostaną mi dostarczone.

Data……………..…… Podpis ………...............................………………
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