KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU
DLA PROGRAMU „PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE I
PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ”

Lp.

Opis kryterium i zasady oceny

1.

Zdolność organizacyjna Wnioskodawcy do realizacji projektu
Wnioskodawca posiada wyodrębnioną strukturę organizacyjną (np.
wydzielone stanowisko, komórkę lub zespół projektowy) na potrzeby
projektu i doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze
środków zewnętrznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
lub przemocy ze względu na płeć.

6-10

Wnioskodawca posiada wyodrębnioną strukturę organizacyjną (np.
wydzielone stanowisko, komórkę lub zespół projektowy) na potrzeby
projektu, ale nie ma doświadczenia w realizacji projektów
współfinansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub przemocy ze względu na płeć.

1-5

Brak odpowiednich struktur odpowiedzialnych za wdrażanie projektu.
Wnioskodawca nieprzygotowany organizacyjnie do realizacji projektu.
2.

Potrzeba realizacji projektu – zgodność z dokumentami
strategicznymi

0

max. 5

Poprawnie i wiarygodnie uzasadniona potrzeba realizacji projektu z
odniesieniem do krajowych i lokalnych dokumentów strategicznych.

4-5

Poprawnie i wiarygodnie uzasadniona potrzeba realizacji projektu, brak
odniesień do kluczowych dokumentów strategicznych.

2-3

Potrzeba realizacji projektu nie została poprawnie i wiarygodnie
uzasadniona lub projekt niezgodny z krajowymi i lokalnymi
dokumentami strategicznymi.
3.

Liczba
punktów
max. 10

Harmonogram realizacji projektu
Harmonogram realizacji projektu jest kompletny i realny - uwzględnia
wszystkie działania w projekcie zaprezentowane w sposób
chronologiczny i jest możliwy do zrealizowania.

0

max. 10
6-10

1

Harmonogram realizacji projektu jest niepełny, jednak posiada informacje
umożliwiające ocenę projektu i jest możliwy do zrealizowania.
Harmonogram realizacji projektu jest niepełny, uniemożliwia ocenę
projektu lub jest nierealny.
4.

5.

Ocena budżetu projektu

1-5

0

max. 20

Wydatki są niezbędne i bezpośrednio związane z realizacją projektu.
Koszty zostały oszacowane na realnym poziomie, nie są zawyżone w
stosunku do cen rynkowych.

11-20

Wydatki są bezpośrednio związane z realizacją projektu, ale nie wszystkie
wydatki są niezbędne do jego realizacji i/lub niektóre koszty są zawyżone
w stosunku do cen rynkowych.

1-10

Przedstawione wydatki są niewystarczająco uzasadnione i/lub większość
wydatków jest zawyżona w stosunku do cen rynkowych.

0

Wkład projektu w osiągnięcie rezultatów i wyników Programu

max. 30

UWAGA: ocenie podlega wkład projektu w osiągnięcie założeń jednego celu ogólnego.

Cel 2: zmniejszenie zjawiska Cel 1: zmniejszenie zjawiska
przemocy ze względu na płeć przemocy w rodzinie

Rezultat 1.1 Rozwój działań profilaktycznych i wsparcie infrastrukturalne w
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na szczeblu regionalnym i
lokalnym
Ocena działań w zakresie zwiększenia dostępności i podniesienia
jakości usług na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym w
zakresie poradnictwa specjalistycznego dla różnych kategorii ofiar.

0-10

Ocena działań w zakresie poprawy i dostosowania infrastruktury
instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

0-10

Ocena działań w zakresie zwiększenia dostępności i podniesienia
jakości usług adresowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie.

0-10

Rezultat 2.1. Wsparcie podmiotów realizujących programy terapeutyczne dla
osób dotkniętych przemocą ze względu na płeć
Ocena działań na rzecz poprawy jakości usług dla ofiar przemocy ze
względu na płeć, w tym w zakresie oddziaływań terapeutycznych i
poradnictwa specjalistycznego.

0-15

Ocena działań w zakresie zwiększania dostępności do usług
świadczonych przez placówki pomocowe osobom dotkniętym
przemocą ze względu na płeć.

0-15

2

6.

7.

Wskaźniki
Poprawne metodologicznie i adekwatne wskaźniki, możliwe do
pozyskania i zmierzenia. Przedstawiono przejrzysty sposób
monitorowania wskaźników.

4-5

Poprawność niektórych wskaźników i/lub sposobu ich monitorowania
budzi zastrzeżenia.

1-3

Nie określono lub błędnie wybrano wskaźniki realizacji projektu. Nie
określono poprawnego sposobu monitorowania wskaźników.

0

Innowacyjność i atrakcyjność projektu

4-7

Projekt zawiera działania w postaci sprawdzonych, powszechnie
stosowanych wzorców, zgodnych z obecnym stanem wiedzy i
możliwości realizacji.

1-3

Analiza ryzyka

0

max. 5

Wnioskodawca prawidłowo określił czynniki ryzyka wraz z ich
znaczeniem i prawdopodobieństwem wystąpienia oraz przewidział
odpowiednie środki nastawione na minimalizowanie ryzyka.

4-5

Analiza nie uwzględnia istotnych ryzyk lub nie dokonano trafnej oceny
znaczenia i prawdopodobieństwa ryzyk. Przewidziane środki na
minimalizowanie ryzyk nie są wystarczające.

1-3

Brak analizy ryzyka lub analiza została przeprowadzona błędnie. Nie
przewidziano środków minimalizowania ryzyka.
9.

max. 7

Projekt cechuje nowatorskie podejście do problemu, zawiera działania
w postaci nowych wzorców do naśladowania.

Działania przewidziane w projekcie są niezgodne z obecnym stanem
wiedzy oraz nieodpowiednie pod względem możliwości realizacji
projektu.
8.

max. 5

0

Zagadnienia horyzontalne (zrównoważony rozwój, równość płci,
dobre rządzenie)

max. 5

Projekt w pełni wpisuje się w realizację więcej niż jednego zagadnienia
horyzontalnego.

4-5

Projekt odnosi się przynajmniej do jednego zagadnienia
horyzontalnego.

1-3

Projekt nie odnosi się do zagadnień horyzontalnych.

0
3

10.

Potrzeby grup szczególnie wrażliwych (w tym Romów i
imigrantów)

max. 3

Projekt uwzględnia potrzeby grup szczególnie wrażliwych, w tym
Romów i imigrantów.

3

Projekt częściowo uwzględnia potrzeby grup szczególnie wrażliwych.

2

W projekcie brak jest odniesień do potrzeb grup szczególnie
wrażliwych.

1

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w ramach oceny wynosi:

100

Projekty, które uzyskają co najmniej 51% punktów (51 punktów) możliwych do zdobycia w
ocenie merytorycznej, w tym minimum 1 pkt. w ramach każdego kryterium oceny, zostaną
umieszczone na liście projektów rekomendowanych do wsparcia.

4

