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KONKURS NA REALIZACJĘ  ZADAŃ 

Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2016 

Podmioty uprawnione do udziału w konkursie

 organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 prowadzące działalność statutową w zakresie zgodnym z zadaniami 

konkursowymi 

Istotne warunki i wymagania formalne  dot. oferty

 złożenie oferty w terminie – liczy się data wpływu do KBPN 

 kompletność oferty 

 podpisanie oferty przez osoby uprawnione do reprezentacji i składania 

oświadczeń woli – zgodnie z KRS 



KONKURS NA REALIZACJĘ  ZADAŃ 

Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2016

Istotne wymagania dot. sposobu realizacji zadania

 Zgodność zadań statutowych oferenta z zadaniami konkursowymi

 Zgodność oferty z zadaniem konkursowym. 

 Spełnienie wymaganych warunków realizacji zadania – szczegółowe wymogi 

merytoryczne i finansowe określone są w opisie poszczególnych zadań 

konkursowych.

warunki dotyczą grupy docelowej, priorytetowych działań, kosztów.  

 Wniosek wspierania realizacji zadania – wymagany minimalny finansowy wkład 

własny 10% kosztów programu.  



KONKURS NA REALIZACJĘ  ZADAŃ 

Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2016

Oferty nie spełniające wymogów formalnych i wymogów sposobu 

realizacji zadania są odrzucane. 

Oferty odrzucone nie podlegają ocenie merytorycznej. 

Oferty spełniające wymogi formalne i wymogi dot.  sposobu 

realizacji zadania podlegają ocenie merytorycznej. 



KONKURS NA REALIZACJĘ  ZADAŃ 

Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2016

Ocena merytoryczna oferty jest oceną punktową 

 Możliwości realizacji zadania           0 - 20 pkt. 

 Kalkulacja kosztów                           0 - 20 pkt

 Jakość programu merytorycznego   0 - 40 pkt. 

Minimalna wymagana liczba punktów oceny jakości programu – 24 pkt

Minimalna wymagana ocena końcowa – 44 pkt. 

Programy, które nie uzyskają minimalnej wymaganej liczby punktów są 

oddalone. 

W konkursie wybierane są programy, które uzyskały największą liczbę 

punktów, z zastrzeżeniem par. 16 regulaminu.



KONKURS NA REALIZACJĘ  ZADAŃ 

Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2016

Ocena możliwości realizacji zadania 

 Zasoby materialne 0 - 5 pkt. 

 Zasoby kadrowe                          0 - 5 pkt

 Doświadczenie                            0 - 2 pkt. 

Wolontariusze, wkład osobowy    0 - 4 pkt.

Rzetelność, terminowość             0 - 4 pkt. 

Informacje dotyczące możliwości realizacji zadania należy zamieścić w części V oferty. 

KBPN oddala oferty oferentów, którzy nie mają możliwości wykonania zadania.

Rzetelność i terminowość realizacji zadań jest oceniana na podstawie dotychczasowej 

współpracy z KBPN. 

Organizacje nie współpracujące z KBPN mogą złożyć opinię w ww. sprawie od innych 

podmiotów publicznych



KONKURS NA REALIZACJĘ  ZADAŃ 

Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2016

Ocena kalkulacji kosztów

Finansowy wkład własny                  0 - 3 pkt

Efektywność 0 - 6 pkt

Zgodność z taryfikatorem                 0 - 2 pkt

Zasadność kosztów                          0 - 5 pkt

Zgodność kosztorysu z działaniami  0 - 2 pkt

Poprawność rachunkowa                 0 - 2 pkt 

Priorytetem jest oszczędne i celowe dysponowanie środkami publicznymi. 

KBPN oddala oferty, które zawierają koszty nieuzasadnione i niezgodne z działaniami. 

KBPN oddala oferty, w przypadku niewłaściwego wydatkowania lub nierozliczenia 

dotacji KBPN. 



KONKURS NA REALIZACJĘ  ZADAŃ 

Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2016

Ocena jakości programu 

 Potrzeba realizacji programu 0 -10 pkt

Opis problemu, opis potrzeb, charakterystyka grupy docelowej cz. III pkt. 2, 3  oferty

 Cele i założenia 0 -10 pkt

Opis celu głównego, celów szczegółowych, sposoby realizacji celów, uzasadnienie 

wyboru (skąd wiemy, że takie działania będą skuteczne)  - część III pkt. 6 oferty 

 Działania 0 - 10 pkt

Adekwatność działań do celów i grupy docelowej, spójność, wykorzystanie strategii 

skutecznych – część III pkt.  6, 8, 9 oferty 

 Rezultaty 0 - 10 pkt

Planowane i osiągnięte rezultaty programu, ewaluacja, realizacja skutecznego 

programu/rekomendowanego – część III pkt. 6, 10, dodatkowo pkt. 2 oferty. 



KONKURS NA REALIZACJĘ  ZADAŃ 

Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2016

Zachęcamy do uważnego zapoznania się ze szczegółowymi warunkami 

konkursu. 

Dokumenty zamieszczone są na stronie KBPN w Aktualnościach, 

Konkursach oraz na stronie BIP. 



EWALUACJA PROGRAMU  

NIEDOCIĄGNIĘCIA I  BŁĘDY 

W OFERTACH



EWALUACJA PROGRAMU  

NIEDOCIĄGNIĘCIA I  BŁĘDY W OFERTACH  

 Brak informacji na temat ewaluacji w ogóle

 Brak informacji na temat metod i narzędzi  ewaluacji 

 Sformułowany wyłącznie cel operacyjny 

Przykład 1 : „Celem projektu jest realizacja kompleksowego programu 

profilaktyki…” 

Przykład 2: „Cel ogólny: Objęcie opieką pedagogiczną i wsparciem …młodzieży w 

wieku …” 

 Cel / cele nie są mierzalne

Przykład 1: „zniwelowanie patologicznych wzorców relacji rodzinnych”.



EWALUACJA PROGRAMU  

NIEDOCIĄGNIĘCIA I  BŁĘDY W OFERTACH  

 Sformułowano dużą liczbę celów szczegółowych

 Cel / cele programu są nierealistyczne - trudne lub niemożliwe do 

osiągnięcia w określonym czasie, przy wdrożeniu zaplanowanych 

działań

Przykład 1:  Cel „Ograniczenie problemu narkomanii na terenie miasta….”

Czas realizacji – 1 rok, zaplanowane działania – zajęcia dla 100 rodziców. 

Przykład 2:  Cele: „Uzyskanie wiedzy…, Uzyskanie asertywnych umiejętności…, 

Budowanie umiejętności radzenia sobie z napięciem…”                                

Zaplanowane działania – 3 godzinne spotkanie warsztatowe dla młodzieży, brak 

ewaluacji. 



EWALUACJA PROGRAMU  

NIEDOCIĄGNIĘCIA I  BŁĘDY W OFERTACH  

 Cele zaplanowane prawidłowo, planowane rezultaty dotyczą 

wyłącznie realizacji celów operacyjnych programu  

 odnoszą się do zakresu zrealizowanych działań – „zostanie przeprowadzonych 

10 warsztatów umiejętności; 50 godzin pracy koordynatora”  

 odnoszą się do liczby beneficjentów programu – „z porad skorzysta 200 osób” 

brak odwołania do wyników poprzedniej ewaluacji, teorii dot. skuteczności 

określonych strategii lub ewaluacji podobnych programów.



EWALUACJA PROGRAMU  

NIEDOCIĄGNIĘCIA I  BŁĘDY W OFERTACH  

 Ewaluacja procesu dotyczy wyłącznie oceny satysfakcji 

uczestników.  

 Niewłaściwie dobrane wskaźniki realizacji celów lub ich brak 

 Niewykorzystywanie wniosków i danych z monitorowania / 

przeprowadzonej ewaluacji programu przy opisie:  

 potrzeb, adresatów  (cz. III, pkt 2, 3 oferty)

 sposobów realizacji celów programu (cz. III, pkt. 6, 8 oferty)

 planowanych rezultatów  (cz. III, pkt. 10 oferty).  



POLECANE PUBLIKACJE  
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