
 

 

JAK OCENIAMY WNIOSKI ZŁOŻONE DO POLSKO-UKRAIŃSKIEJ RADY 
WYMIANY MŁODZIEŻY W 2022 ROKU 

 
 

Wnioski o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany 

Młodzieży podlegają dwustopniowej ocenie – formalnej i merytorycznej. 

 

Na etapie oceny formalnej wniosek podlega sprawdzeniu, czy:  

• aplikująca organizacja jest uprawniona do ubiegania się o środki Narodowej Instytucji 

Zarządzającej; 

• projekt dotyczy działań programowo wspieranych przez Radę; 

• oświadczenie wnioskodawcy zostało prawidłowo wypełnione i podpisane przez osoby mające 

zdolność do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu organizacji.  

Wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę formalną, przechodzą do etapu oceny merytorycznej. Na 

etapie oceny merytorycznej eksperci Narodowej Instytucji Zarządzającej przyznają punktację za 

poszczególne części składowe wniosku.  

 

Ocenie merytorycznej podlegają: 

 

1. Zgodność z celami i priorytetami Rady – 30 pkt 

a. Kontekst i motywacja powstania projektu (0-10) 

b. Realne i czytelne przedstawienie celów projektu (0-10) 

c. Realizacja wybranego priorytetu (0-10) 

2. Jakość działań – 50 pkt 

a. Jakość etapu przygotowań (0-5) 

b. Jakość fazy ewaluacji (0-5) 

c. Promocja projektu (0-5) 

d. Aktywność uczestników (0-10) 

e. Edukacja pozaformalna i jej metody (0-10) 

f. Jakość upowszechniania rezultatów projektu (0-10) 

g. Włączanie społeczności lokalnej (0-5) 

3. Profil organizacji i uczestników – 10 pkt 

a. Udział uczestników z mniejszymi szansami (0-5) 

b. Profil uczestników (struktura liczebna, płciowa, wiekowa) (0-5) 

 

 

Wnioski, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną, tj. nie zostały odrzucone ze względu na niską 

jakość, trafiają na listę rankingową, na której pozycjonowane są pod kątem liczby zdobytych punktów. 

Dofinansowanie otrzymują najwyżej ocenione wnioski do wyczerpania środków finansowych Rady. 



 

 

Dodatkowo, w ramach każdego konkursu wniosków tworzona jest lista rezerwowa projektów do 

dofinansowania. Projekty znajdujące się na tej liście dofinansowywane są w wypadku ewentualnego 

uwolnienia środków finansowych, np. na skutek rezygnacji dofinansowanych organizacji z realizacji 

projektu. O kolejności dofinansowania projektów z listy rezerwowej decyduje miejsce na liście 

rankingowej oraz możliwości finansowe Narodowej Instytucji Zarządzającej.  

 

UWAGA! Ocena merytoryczna w chwili ogłoszenia wyników konkursu jest ostateczna i nie podlega 

odwołaniu. 

 


