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Pytania	i	kryteria	oceny	przed	komisjami	Mazowsze	Lokalnie	

Każda	z	komisji	oceniających	przyjmuje	jednakowe	kryteria	oceny,	w	prezentacji	
nie	może	zabraknąć́	odpowiedzi na pytania, które prezentujemy poniżej, w podziale 
na typy projektów (ścieżki konkursowe)  
 

„ROZWÓ ORGANIZACJI”  

	

Prezentacja	przed	komisją	powinna	zawierać	odpowiedzi	na	poniższe	pytania:	

1. Kim	jesteście?	Zaprezentujcie	organizację	i	jej	członków	

• Opowiedzcie	o	organizacji	i	o	sobie	

• Opowiedzcie	o	swoich	dotychczasowych	działaniach.	
2. Opowiedzcie,	co	chcecie	sfinansować́	w	ramach	dotacji	i	do	czego	

będziecie	wykorzystywać́	zakupiony	sprzęt/usługi.	Jakie	własne	zasoby	
zaangażujecie	w	realizacje	projektu?	

• Opiszcie,	co	chcecie	zrobić	w	ramach	projektu.	Ile	czasu	
potrzebujecie	na	jego	realizację?	

• Dlaczego	zrealizowanie	tego	projektu	jest	ważne	dla	Waszej	
organizacji?	

• Opowiedzcie	o	własnym	wkładzie	w	projekt.	
3. Przedstawcie	cele	Waszej	organizacji	i	powiedzcie,	jak	się	łączą	z	tym	

projektem.	

• Jeśli	o	tym	myślicie,	przedstawcie	plan	kontynuacji	działań	po	
zakończeniu	projektu.	Chcemy,	aby	projekty	pomogły	
organizacjom	się	rozwijać,	nie	mogą	więc	być	to	przypadkowe	
działania.	

• Pomyślcie	o	projekcie	w	kontekście	celów	długofalowych.	
Zaprezentujcie	do	czego	dąży	Wasza	organizacja,	jak	realizacja	
projektu	przyczyni	się	do	osiągnięcia	tych	celów?	

Prezentacja	 oceniana	 jest	 przez	 każdego	 z	 członków	 Komisji	 Oceniającej	
niezależnie.		

Nie	ma	wytycznych	co	do	formy	prezentacji	–	osoby	aplikujące	o	dofinansowanie	
mają	swobodę̨	co	do	wyboru	sposobu	prezentacji,	najważniejsze,	żeby	w	sposób	
możliwie	pełny	odpowiedzieć́	na	powyższe	pytania.		

Ocena	

Prezentacja	oceniana	jest	przez	każdego	z	członków	Komisji	Oceniającej	
niezależnie.	Każdy	członek	Komisji	ocenia	prezentację	w	skali	od	0	do	24	
punktów	w	następujących	kryteriach:	
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KRYTERIA	OCENY	

1. POTENCJAŁ	MŁODEJ	ORGANIZACJI	(0-6	pkt)	

• Organizacja	ma	za	sobą	udane	działania.	

• Członkowie	organizacji	są	zaangażowani	w	projekt.	

• Organizacja	posiada	własne	zasoby	–	np.	wiedzę	i	umiejętności	
członków,	zasoby	rzeczowe,	finansowe	do	realizacji	projektu.	

Sposób	zaprezentowania	się	organizacji:	

• Czy	prezentacja	była	rzeczowa	a	organizacja	odpowiedziała	na	
wszystkie	wymagane	pytania?	

• Czy	organizacja	przygotowała	się	do	prezentacji/	prezentacja	była	
przemyślana	i	staranna?	

• Czy	forma	prezentacji	wyróżniała	się	ciekawą	formą?	
2. ADEKWATNOŚĆ	DZIAŁAŃ	(0-6	pkt)	

• Czy	projekt	wpisuje	się	w	cele	organizacji?	

• Czy	projekt	jest	wart	uwagi	ze	względu	na	innowacyjność/	
atrakcyjność	działań?	

• Czy	projekt	jest	przemyślany,	wykonalny?	
Czy	organizacja	włącza	do	projektu	własne	zasoby/partnerów?	

• Ludzie:	wolontariusze	(czy	organizacja	wskazuje	zakres	działania	
wolontariuszy,	partnerów?)	

• Wkład	rzeczowy/usługowy	

• Środki	finansowe	

3.	TRWAŁOŚĆ	EFEKTU	I	SPÓJNOŚĆ	DZIAŁAŃ	(0-6	pkt)	

• Czy	efekty	projektu	wiążą	się	z	celami	długofalowymi	organizacji?	

• Czy	przedstawione	wydatki	są	niezbędne	i	uzasadnione	cenowo?	

Ocena	prezentacji	projektu	jest	średnią	arytmetyczną	ocen	pięciu	ekspertów.	
Natomiast	oceną	końcową	jest	suma	punktów	za	fiszkę	i	za	prezentację.	 
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„INICJATYWY ODDOLNE”  

 

Prezentacja	przed	komisją	powinna	zawierać	odpowiedzi	na	poniższe	pytania:	
 

1. Kim	jesteście?	zaprezentujcie	grupę/organizację	i	jej	zakotwiczenie	w	
lokalnej	społeczności,	przedstawiając	doświadczenie	we	współpracy	z	
innymi	podmiotami	i	działalności	lokalnej..	 

• Opowiedzcie	coś	o	sobie,	przedstawcie	członków	organizacji/grupy,	
opowiedzcie	o	swoich	dotychczasowych	sukcesach,	a	jeżeli	dopiero	
zaczęliście	angażować	się	w	życie	społeczności,	opowiedzcie	o	tym	
kiedy	i	w	jakich	okolicznościach	zrodził	się	pomysł	na	wspólne	
działanie.	 

• Wasze	działania	nie	tylko	powinny	być	zaadresowane	do	członków	
społeczności,	ale	powinny	aktywnie	włączać	i	angażować	jej	
członków	w	realizowane	działania.	Może	uda	Wam	się	znaleźć	
mieszkańcom	role	w	projekcie?	Włączyć	ich	jako	wolontariuszy?	 

• Musicie	pomyśleć	też	o	tym,	jak	zaprosić/nakłonić	mieszkańców	do	
udziału	w	projekcie,	jakie	formy	do	tego	wykorzystać.	Czy	wystarczą	
plakaty,	ulotki,	a	może	trzeba	poprosić	o	rozpowszechnienie	
informacji	gminę,	parafię,	ośrodki	kultury?	Może	sami	będziecie	
zachęcać	Wasze	rodziny	i	znajomych	do	aktywności?	Wbrew	
pozorom	to	może	być	najtrudniejsza	część	Waszego	projektu.	 

2. Opowiedzcie	o	planowanych	działaniach,	uwzględniając	rozłożenie	ich	w	
czasie	oraz	sposoby	dotarcia	do	swoich	odbiorców.	Czy	forma	
planowanych	działań	jest	innowacyjna	i	atrakcyjna?	 

• Opiszcie	 konkretne	 działania,	 które	 chcecie	 zrealizować	 w	 ramach	
projektu,	 na	 czym	 będą	 dokładnie	 polegać,	 w	 jakiej	 kolejności	 się	
odbędą.	 Ile	 czasu	 na	 nie	 potrzebujecie?	 Opowiedzcie	 w	 jaki	 sposób	
zaangażujecie	samych	mieszkańców,	w	to,	co	robicie.	 

• Zastanówcie	 się	 dlaczego	 chcecie	 realizować	 konkretnie	 takie	
działanie.	 Czy	 wynika	 ono	 na	 pewno	 z	 potrzeby	 społeczności	 czy	
może	z	Waszej	potrzeby?	 

• Postarajcie	 się	 zaproponować	 formułę,	 która	 jest	 ciekawa	 i	
niesztampowa,	 która	 będzie	 zachęcała	 do	 udziału	 mieszkańców.	
Postarajmy	 się	nie	 tworzyć	kolejnych	projektów	 „z	kalki”,	może	uda	
Wam	się	wymyślić	małe	lokalne	innowacje	;)?	 

• Postarajcie	 się	 zaplanować	 takie	 działania,	 które	 będą	miały	 szansę	
dalszej	kontynuacji.	Chcemy,	aby	projekty	zapoczątkowały	zmianę,	nie	
mogą	 więc	 być	 to	 przypadkowe	 i	 doraźne	 działania	  ocharakterze	
wyłącznie	 rozrywkowym	czy	 rekreacyjnym.	Zwracamy	uwagę	na	 to,	
aby	mikrodotacja	nie	została	„przejedzona”.	 

3. Co	stanowić	będzie	Wasz	wkład	własny	(w	tym	wkład	społeczności	
lokalnej,	wolontariusze,	partnerzy)	i	na	ile	ich	włączenie	pozwoli	na	
rozszerzenie	działań.	 
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• Każda	społeczność	lokalna	posiada	potencjał:	np.	ludzki,	usługowy,	
sieci	współpracy	z	samorządem	czy	przedsiębiorcami.	Dla	nas	
najważniejsze	jest	to,	abyście	poszukali	tego	potencjału	u	siebie	i	
wykorzystali	go	w	działaniu.	 

Prezentacja	 oceniana	 jest	 przez	 każdego	 z	 członków	 Komisji	 Oceniającej	
niezależnie.		

Nie	ma	wytycznych	co	do	formy	prezentacji	–	osoby	aplikujące	o	dofinansowanie	
mają	swobodę̨	co	do	wyboru	sposobu	prezentacji,	najważniejsze,	żeby	w	sposób	
możliwie	pełny	odpowiedzieć́	na	powyższe	pytania.		

Ocena	

Prezentacja	 oceniana	 jest	 przez	 każdego	 z	 członków	 Komisji	 Oceniającej	
niezależnie.	 Każdy	 członek	 Komisji	 ocenia	 prezentację	 w	 skali	 od	 0	 do	 24	
punktów	w	następujących	kryteriach:	
KRYTERIA	OCENY	

1. POTENCJAŁ	GRUPY/MŁODEJ	NGO	
 
Czy grupa/organizacja jest zakorzeniona w lokalnej społeczności? (0-3 pkt.) 
 
• członkowie	grupy/organizacji	są	przynależni	do	społeczności,	do	

której	kierowany	jest	projekt,	znają	jej	potrzeby 
• grupa/organizacja	posiada	doświadczenie	w	działalności	lokalnej, 
• grupa/organizacja	posiada	doświadczenie	współpracy	z	innymi	

podmiotami	na	rzecz	społeczności	 

Sposób zaprezentowania się grupy (0-3 pkt.)  

• Czy	prezentacja	była	rzeczowa	a	grupa/organizacja	odpowiedziała	na	
wszystkie	wymagane	pytania? 

• Czy	grupa/organizacja	przygotowała	się	do	prezentacji/	prezentacja	
była	przemyślana	i	staranna?	 

• Czy	forma	prezentacji	wyróżniała	się	ciekawąformą?	 
 

2. ZAANGAŻOWANIE	LOKALNEJ	SPOŁECZNOŚCI 

Czy	zaprojektowana	forma	działań	jest	dopasowana	do	potrzeb	
społeczności,	a	dodatkowo	warta	uwagi	ze	względu	na	
innowacyjność/atrakcyjność	działań?	(0-3	pkt.)	 

Czy	grupa/organizacja	włącza	mieszkańców	do	działania	w	sposób	
aktywny,	wie	jak	zachęcić	i	dotrzeć	do	różnorodnych	grup	?	(0-3	pkt.)	 

Czy	grupa/organizacja	włącza	do	projektu	własne	zasoby/partnerów?	
(0-3	pkt.)	 

• Ludzie:	wolontariusze 
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• Czy	grupa/organizacja	wskazuje	zakres	działania	wolontariuszy,	
partnerów?	 

• Wkład	rzeczowy/usługowy	Środki	finansowe	 
 

3. TRWAŁOŚĆ	EFEKTU	I	SPÓJNOŚĆ	DZIAŁAŃ	
 
Czy	projekt	jest	przemyślany,	wykonalny?	(0-3	pkt.)		
	
Czy	działania	mają	szansę	być	kontynuowane	/	zapoczątkować	dalszą	
zmianę	społeczną?	(0-3	pkt.)		
	
Czy	przedstawione	wydatki	są	niezbędne	i	uzasadnione	cenowo?	(0-3	
pkt.)		

Ocena	prezentacji	projektu	jest	średnią	arytmetyczną	ocen	pięciu	ekspertów.	
Natomiast	oceną	końcową	jest	suma	punktów	za	fiszkę	i	za	prezentację.	 
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„WSPARCIE GRUP SAMOPOMOCOWYCH”  

	

1. Kim	jesteście?	zaprezentujcie	grupę	przedstawiając	jej	członków,	opisując	
problem,	który	Was	dotyka	i	działania	które	do	tej	pory	
przeprowadzaliście	na	rzecz	jego	eliminacji/	złagodzenia	skutków. 
	 
• Opowiedzcie	coś	o	sobie,	przedstawcie	członków	grupy,	opowiedzcie	o	

tym	kiedy	i	w	jakich	okolicznościach	zrodził	się	pomysł	na	powstanie	
grupy	i	samopomoc.	 

• Opowiedzcie	o	swoich	dotychczasowych	działaniach.	Jak	się	wspieracie	
w	przezwyciężeniu	problemu?	 

 
2. Opowiedzcie	o	planowanych	działaniach,	uwzględniając	rozłożenie	ich	w	

czasie,	 podział	 zadań	w	 grupie	 oraz	 opisując	 jak	 one	wpłyną	na	 zmianę	
sytuacji	 członków	 grupy	 i	 realizację	 założonych	 celów.	 Czy	 forma	
planowanych	działań	jest	nowa	w	stosunku	do	wcześniej	prowadzonych?	 

• Opiszcie	 konkretne	 działania,	 które	 chcecie	 zrealizować	 w	 ramach	
projektu,	 na	 czym	 będą	 dokładnie	 polegać,	 w	 jakiej	 kolejności	 się	
odbędą.	Ile	czasu	na	nie	potrzebujecie?	 

• Wasze	 działania	 nie	 tylko	 powinny	 być	 zaadresowane	 do	 członków	
grupy,	ale	powinny	aktywnie	włączać	i	angażować	członków	grupy	do	
działania	w	celu	przezwyciężenia	problemu.	 

• Zastanówcie	 się,	 dlaczego	 chcecie	 realizować	 konkretnie	 takie	
działanie?	 

• Postarajcie	 się	 zaplanować	 takie	 działania,	 które	 będą	 miały	 szansę	
dalszej	kontynuacji.	Chcemy,	aby	projekty	zapoczątkowały	zmianę,	nie	
mogą	 więc	 być	 to	 przypadkowe	 i	 doraźne	 działania	 o	 charakterze	
wyłącznie	rozrywkowym	czy	rekreacyjnym.	 

3. Przedstawcie	cele	długofalowe	Waszych	działań.	Zaprezentujcie,	czy	
jesteście	świadomi	wyzwań,	które	przed	Wami	stoją,	jak	zamierzacie	je	
uwzględnić	w	planowanych	działaniach.	 
 
• Każdy	projekt	wiąże	się	z	pewnym	ryzykiem.	Zastanówcie	się,	jakie	

wyzwania	mogą	się	pojawić	w	czasie	realizacji. 
• Pomyślcie	o	projekcie	w	kontekście	celów	długofalowych.	Do	czego	

dąży	wasza	grupa?	Jak	realizacja	projektu	przyczyni	się	do	osiągnięcia	
celów?	 

4. Co	stanowić	będzie	Wasz	wkład	własny?	Czy	działania	mają	szanse	być	
kontynuowane	po	 
• Każda	grupa	posiada	potencjał:	np.	ludzki,	usługowy,	sieci	współpracy	

z	samorządem	czy	przedsiębiorcami.	Dla	nas	najważniejsze	jest	to,	
abyście	poszukali	tego	potencjału	u	siebie	i	wykorzystali	go	w	
działaniu.	 
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• Na	pewno	posiadacie	dokładną	wiedzę	na	temat	problemu,	który	was	
dotyka.	Co	więcej,	znacie	go	nie	tylko	od	strony	teoretycznej,	ale	przede	
wszystkim	w	praktyce,	dlatego	najlepiej	wiecie,	jakie	działania	mogą	
wam	pomóc.	 

• Być	może	warto	zaangażować	do	projektu	wolontariuszy,	zastanówcie	
się,	jak	mogliby	wam	pomóc	i	jak	ich	zachęcić	do	współpracy,	 

Prezentacja	 oceniana	 jest	 przez	 każdego	 z	 członków	 Komisji	 Oceniającej	
niezależnie.		

Nie	ma	wytycznych	co	do	formy	prezentacji	–	osoby	aplikujące	o	dofinansowanie	
mają	swobodę̨	co	do	wyboru	sposobu	prezentacji,	najważniejsze,	żeby	w	sposób	
możliwie	pełny	odpowiedzieć́	na	powyższe	pytania.		
Ocena	

Prezentacja	oceniana	jest	przez	każdego	z	członków	Komisji	Oceniającej	
niezależnie.	Każdy	członek	Komisji	ocenia	prezentację	w	skali	od	0	do	24	
punktów	w	następujących	kryteriach:	

KRYTERIA	OCENY	

1. POTENCJAŁ GRUPY 
Potencjał grupy (0 – 3 pkt.) 

• Grupa	istnieje	od	dłuższego	czasu	i	ma	za	sobą	udane	działania.	 
• W	realizację	projektu	włączonych	jest	wielu	członków/członkiń	grupy. 
• Grupa	wykorzystuje	zasoby	niematerialne	–	w	tym	wiedzę	i	

umiejętności	członków	grupy,	zasoby	rzeczowe	(np.	lokal,	sprzęt	itp.)	i	
finansowe	do	realizacji	projektu.	 

Sposób zaprezentowania się grupy (0 – 3 pkt.)  

• Czy	prezentacja	była	rzeczowa	a	grupa/organizacja	odpowiedziała	na	
wszystkie	wymagane	pytania?	 

• Czy	grupa/organizacja	przygotowała	się	do	prezentacji/	prezentacja	
była	przemyślana	i	staranna? 

• Czy	forma	prezentacji	wyróżniała	się	ciekawą	formą?	 

2. ADEKWATNOŚĆ DZIAŁAŃ  

• Czy	zaproponowana	forma	działań	jest	nowa	dla	grupy	w	kontekście	
wcześniej	podejmowanych	działań?	(0	–	3	pkt.)	 

• Czy	zaplanowanie	działania	przyczynią	się	w	sposób	istotny	do	zmiany	
sytuacji	jej	członków	i	realizacji	założonych	celów?	(0	–	3	pkt.)	 

• Czy	grupa	potrafi	określić	cele	długofalowe	swojego	działania	i	jest	
świadoma	wyzwań,	które	przed	nią	stoją,	i	planuje	działania	z	ich	
uwzględnieniem?	(0	–	3	pkt.)	 

3. TRWAŁOŚĆ EFEKTU I SPÓJNOŚĆ DZIAŁAŃ  
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• Czy	projekt	jest	przemyślany,	wykonalny?	(0	–	3	pkt.) 
• Czy	działania	mają	szansę	być	kontynuowane?	(0	–	3	pkt.) 
• Czy	przedstawione	wydatki	są	niezbędne	i	uzasadnione	cenowo?	(0	–	3	

pkt.)	 

Ocena	prezentacji	projektu	jest	średnią	arytmetyczną	ocen	pięciu	ekspertów.	
Natomiast	oceną	końcową	jest	suma	punktów	za	fiszkę	i	za	prezentację.	 

	

	

	

Pamiętajcie,	 	 że	Komisja	może	 również	 zadawać	 dodatkowe	 pytania	 dotyczące	
Waszego	projektu.		
Pamiętajcie,	 że	 na	 spotkaniu	 komisji	 muszą	 pojawić	 się	 osoba/osoby	
bezpośrednio	zaangażowane	w	realizację	działania.	 
Nie	 bójcie	 się!	 Komisja	 chce	 przede	 wszystkim	 poznać	 Was	 i	 dowiedzieć	 jak	
najwięcej	o	Waszych	pomysłach na	projekty.	Mamy	nadzieję,	że	zainspirujecie nas 
swoją chęcią działania!	 
Staranne przygotowanie: Nie	będziemy	porównywać	formy	prezentacji	(czy	jest	to	
wystąpienie	ustne,	film,	czy	„show”,	natomiast	zwrócimy	uwagę	na	staranność	i	
przygotowanie.	Komisja	będzie	zwracała	uwagę	na	to,	czy	realizatorzy	projektu	
dobrze	znają	swoją	społeczność	i	czy	są	w	stanie	zaangażować	mieszkańców	do	
współdziałania.	 
Obecność	 na	 prezentacji	 jest	 konieczna,	 tzn.	 jeśli	 reprezentanci	 grupy	 bądź	
organizacji	 nie	 pojawią	 się	 na	 żadnym	 ze	 spotkań,	 oferta	 zostanie	
zdyskwalifikowana.		
	

POWODZENIA! 
	


