Załącznik nr 5 do Regulaminu

KARTA OCENY ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO
W KONKURSIE „WzMOCnij swoje otoczenie”
NAZWA ZGŁASZAJĄCEGO
TYTUŁ ZGŁOSZONEGO PROJEKTU
GMINA
KATEGORIA KONKURSOWA
1. KRYTERIUM OCENY FORMALNEJ

TAK/NIE

Zgłoszenie złożone przez uprawniony do tego podmiot
Zgłoszenie przewiduje realizację projektu na terenie jednej z gmin
wskazanych w Regulaminie Konkursu
Projekt wpisuje się w jedną z kategorii konkursowych (oraz jest zgodny
z celami Konkursu)
Wnioskowana kwota wsparcia nie przekracza 20 000 zł
Zgłoszenie zawiera opis świadczeń sponsoringowych
Jeżeli wniosek otrzyma minimum jedną odpowiedź NIE na etapie oceny formalnej, nie jest poddawany dalszej
ocenie merytorycznej.
2. KRYTERIUM OCENY MERYTORYCZNEJ

Maksymalna
ocena punktowa

Tytuł Projektu

0-2

Zgłoszenie wpisuje się w tematykę przewodnią konkursu i minimum
jedną kategorię konkursową

0-2

Projekt jest złożony przez podmiot zarejestrowany na terenie gminy,
w której działanie będzie realizowane
Zdefiniowanie wyzwań i potrzeb w zakresie infrastruktury społecznej
i/lub innych obszarów związanych z aktywizacją życia społecznego
i kulturalnego w gminie – na ile pomysł jest użyteczny dla gminy i jej
mieszkańców
Określenie zakresu dostępności projektu - czy Projekt będzie dostępny
dla różnych grup społecznych

0-2

Określenie form angażowania społeczności – w jaki sposób Projekt
będzie angażował poszczególne grupy odbiorców

1

0-6
0-3

0-3

Przyznana
ocena
punktowa

Trwałość rezultatów Projektu – na ile realizacja projektu pozostawi
trwały ślad w lokalnej społeczności
Wpływ projektu na lokalną społeczność oraz mierzalność efektów, w
tym korzyści społeczne i ekonomiczne dla beneficjentów (pośrednich
i bezpośrednich)
Wiarygodność kosztorysu i rzetelność w jego przygotowaniu, w tym
także gospodarność tj. zasadność zaproponowanych wydatków oraz
realność zaproponowanych kwot
Innowacyjność – czy Uczestnik przedstawił takie działania i formy ich
realizacji, które wprowadzają nowe podejście w rozwiązywaniu
lokalnych wyzwań
Wykonalność projektu (czy wystarczająco zdefiniowano ewentualne
ryzyka związane z realizacją Projektu i sposoby zarządzenia nimi)
Projekty oparte na współpracy różnych podmiotów przy projekcie tj.
realizacja projektów w partnerstwie np. współpraca z innymi
organizacjami społecznymi, instytucjami publicznymi czy
stowarzyszeniami
Uczestnik przedstawił dodatkowo zakres pozafinansowego wkładu
wnoszonego do Projektu (np. ilość godzin i zakres pracy
wolontariuszy, wskazał dodatkową przestrzeń biurową itd.)
Maksymalna ilość punktów

0-3
0-3
0-3
0-3
0-2
0-3

0-2
37

Dodatkowa instrukcja:
1. Projekt mieści się w ramach minimum jednej z poniższych kategorii:
a. Rozwój przestrzeni publicznej – przykładowe cele: (i) modernizacja pomieszczeń
edukacyjnych i informatycznych w ośrodkach kultury lub opieki społecznej; (ii) ochrona
i konserwacja kulturalnych i historycznych zasobów regionu; (iii) likwidowanie barier – np.
usuwanie progów utrudniających ruch wózków inwalidzkich i osób o kulach, budowa podjazdów,
przebudowa toalet; (iv) budowa lub modernizacja zewnętrznych siłowni i ścieżek zdrowia na
świeżym powietrzu; (v) udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi w miejscach publicznych.
b. Oświata – przykładowe cele: (i) remonty i doposażenie sal dydaktycznych, pracowni
komputerowych, hal sportowych, bibliotek, świetlic szkolnych; (ii) zakup pomocy dydaktycznych
oraz innego wyposażenia na potrzeby uczniów i nauczycieli.
c. Środowisko – przykładowe cele: (i) oczyszczanie skwerów, małych parków, stawów, oczek
wodnych; (ii) remonty ujęć wody i małych stacji uzdatniania, stawianie budek dla ptaków
i pasiek; (iii) inne działania na rzecz ochrony zwierząt.
d. Dziedzictwo kulturowe i historyczne - przykładowe cele: (i) remonty lokalnych ośrodków
kultury; (ii) dofinansowanie zakupu wyposażenia, niezbędnego do prowadzenia działalności
kulturalnej (np. zakup nowych materiałów dydaktycznych, sprzętu wykorzystywanego przez
domy kultury); (iii) renowacja dziedzictw kultury.
e. Aktywizacja życia społecznego i kulturalnego - przykładowe cele: (i) wspieranie wydarzeń
mających charakter edukacyjny np. pikników naukowych, akcji na rzecz środowiska,
bezpieczeństwa czy organizacja kursów pierwszej pomocy lub ratownictwa; (ii) organizacja
konsultacji i spotkań specjalistycznych skierowanych do grup wykluczonych społecznie tj. zajęcia
grup terapeutycznych, konsultacje prawne, zawodowe.
f. Zdrowie i opieka medyczna - przykładowe cele: (i) promocja zdrowego trybu życia (na przykład
tablice edukacyjne, tzw. ścieżki zdrowia przy trasach spacerowych); (ii) siłownie na świeżym
powietrzu i inne przestrzenie służące poprawie kondycji fizycznej; (iii) współfinansowanie zakupu
specjalistycznego sprzętu do ośrodków zdrowia.
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g. Mała infrastruktura - przykładowe cele: (i) instalacja stojaków na rowery; (ii) remont wiaty
przystanku autobusowego; (iii) rozwiązania/udogodnienia dla rodziców z małymi dziećmi
w miejscach publicznych; (iv) dostosowanie przestrzeni dla małych dzieci, w tym wsparcie
w budowie nowoczesnych placów zabaw; (v) punkty wymiany książek; (vi) dodatkowe kosze do
segregacji śmieci w przestrzeni publicznej.
h. Inne - innego rodzaju inicjatywy, których swoim zakresem tematycznym nie obejmują powyższe
kategorie, a które jednocześnie mieszczą się w celach Konkursu, przedstawionych w §2 pkt. 1.
2. Projekt powinien być realizowany na terenie jednej z poniższych gmin:
[mazowieckie] Dobre, Wierzbno, Kałuszyn, Cegłów, Latowicz, Wodynie, Sulejówek, Halinów, Wiązowna,
Otwock, Karczew, Celestynów, Sobienie-Jeziory, Wilga, Magnuszew, Kozienice, Ostrołęka, Rzekuń,
Troszyn, Czerwin, Goworowo, Wąsewo, Długosiodło, Rząśnik, Brańszczyk, Wyszków, Zabrodzie, Jadów,
Tłuszcz, Strachówka, Stanisławów;
[lubelskie] Stoczek Łukowski, Niemce, Wólka, Spiczyn, Łęczna, Puchaczów, Cyców, Siedliszcze,
Wierzbica, Chełm;
[małopolskie] Skawina;
[wielkopolskie] Dopiewo, Buk, Kuślin;
[dolnośląskie] Sulików, Siekierczyn, Lubań (gmina wiejska), Lubań (miasto), Nowogrodziec, Lwówek
Śląski, Pielgrzymka, Złotoryja, Krotoszyce, Męcinka, Legnickie Pole, Ruja, Prochowice, Ścinawa, Lubin,
Platerówka, Gryfów Śląski, Wleń, Świerzawa, Bolków, Paszowice, Dobromierz, Strzegom, Świebodzice,
Świdnica;
[lubuskie] Lubiszyn, Deszczno, Witnica, Bogdaniec;
[zachodniopomorskie] Gryfino, Banie, Kozielice, Myślibórz.
3. W Konkursie mogą brać udział:
A. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne prowadzące działalność statutową na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną z wyłączeniem spółek prawa handlowego
(Uczestnik), np.:
a. gminy;
b. jednostki organizacyjne gminy, jak na przykład szkoły, miejskie ośrodki kultury, miejskie ośrodki
pomocy społecznej i inne;
c. zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne,
organizacje pozarządowe, bez względu na to, czy posiadają statut organizacji pożytku publicznego;
B. Uczestnikiem Konkursu nie może być:
a.
b.
c.
d.
e.

partia i organizacja polityczna lub podmiot przez nie utworzony;
związek zawodowy;
organizacja pracodawców;
przedsiębiorca prowadzący wyłącznie działalność gospodarczą (zarobkową);
osoba fizyczna.
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