Załącznik nr 2

FORMULARZ OCENY WNIOSKU NA BONY EDUKACYJNE DLA
WOLONTARIUSZY KORPUSU SOLIDARNOŚCI

1.
2.

Wniosek na bon edukacyjny oceniany jest przez członków/członkiń Komisji konkursowej niezależnie.
Członkowie Komisji konkursowej ocenią wniosek na bon edukacyjny w skali od 0
do 20 punktów według następujących kryteriów:
KRYTERIA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU
Nr ewidencyjny wniosku
Imię i nazwisko
Wnioskodawcy
Tytuł projektu

Imię i nazwisko oceniającego

Deklaracja poufności i bezstronności oceniającego wniosek
Oświadczam, że:
1. Zobowiązuje się bezstronnie wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie
z posiadaną wiedzą.
2. Zobowiązuje się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji.
3. Zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i w zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych
mi lub wytworzonych przez mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny
i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie mogą zostać
ujawnione osobom trzecim.
4. Zapoznałem/am się z Regulaminem na bony edukacyjne dla wolontariuszy Korpusu Solidarności, edycja
2021.
Miejscowości i data
Podpis osoby dokonującej oceny formalnej
(członka Komisji rekrutacyjnej)

OCENA FORMALNA

TAK

1. Formularz został złożony w wymaganym terminie

2. Formularz jest zgodny z wymaganym wzorem
3. Formularz jest wypełniony zgodnie z wymogami Regulaminu konkursu i został
podpisany w wymaganych miejscach
4. Projekt składa wolontariusz lub grupa wolontariuszy, którzy posiadają aktywne konto
w Systemie Obsługi Wolontariatu podczas składania wniosku
5. Wolontariusz/członkowie zespołu wolontariuszy wyrazili zgodę na przetwarzanie
danych osobowych
6. Wnioskodawca jest osobą, która mieszka na terenie województwa lubuskiego
7. Okres realizacji projektu mieści się w terminach określonych w niniejszym
Regulaminie
8. Grupa lub wolontariusz złożył tylko 1 wniosek o dofinansowanie

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU
(0–wcale; 1-częściowo; 2-w pełni)

KRYTERIUM

PKT

OPIS

Spójność z przedmiotem konkursu i wpływ na rozwój wolontariatu (max. 10 pkt)
Czy wniosek jest zgodny z
przedmiotem konkursu tj. wpływa
na rozwój wolontariatu?
Czy wnioskodawca przedstawił
racjonalną potrzebę podjęcia
działania edukacyjnego?
Czy cele edukacyjne są spójne
z opisem potrzeb edukacyjnych?
Czy wolontariusz aktywnie angażuje
się w wolontariat na rzecz swojej
organizacji?
Oceń stopień zaangażowania
wolontariusza

NIE

Adekwatność działań do osiągnięcia założonego celu (max. 6 pkt)

KRYTERIUM

PKT

OPIS

Spójność z przedmiotem konkursu i wpływ na rozwój wolontariatu (max. 10 pkt)
Czy opis działań jest konkretny?
Czy działania są spójne z opisem
potrzeb/celami/rezultatami?
Czy bon można wykorzystać
w założonym czasie
i harmonogramie?
Budżet (max. 4 pkt)
Na ile przedstawione wydatki są
niezbędne do realizacji działań?
Na ile wydatki są uzasadnione
cenowo?
SUMA PUNKTÓW

Proponowana kwota bonu (cyfrowo i słownie)*

W wyniku oceny wniosku na bon edukacyjny przez Komisję konkursową, pomysł może uzyskać maksymalnie
20 punktów. Ocena ekspertów jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Data zatwierdzenia oceny:

