
Załącznik Nr 2 do Regulaminu trybu 
realizacji i szczegółowych kryteriów 
oceny wniosków w ramach inicjatywy 
lokalnej 

Karta oceny wniosku o wykonanie inicjatywy lokalnej 
 

OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE OFERTY 

Nazwa inicjatywy lokalnej:   

Rodzaj zadania publicznego: 

Termin i miejsce  wykonania inicjatywy:   

Grupa inicjatywna: 

Koszt realizacji zadania (dla Gminy): 

L.P. KRYTERIUM 
Max. Ilość 
punktów 

Ocena  

1. Opis problemu do rozwiązania/potrzeby społeczności lokalnej  5  

2. Opis/charakterystyka grupy docelowej - do kogo zadanie jest  
kierowane/kto będzie jego odbiorcą wraz z liczbą osób, które  
skorzystają z efektów jego realizacji:  
- do 10 osób  
- do 20 osób  
- do 30 osób  
- do 40 osób  
- powyżej 50osób 

 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 

 

3. Poparcie mieszkańców dla realizacji projektu (wyrażone np.  
wynikami ankiety, podpisami poparcia, wynikami głosowania  
podczas zebrania mieszkańców) 

3 
 

4. Trwałość efektów realizacji zadania(pomysł na dalsze finansowanie  
zadania lub wykorzystanie i finansowe utrzymanie powstałej  
infrastruktury w przypadku działań inwestycyjnych - trwałość  
projektu oznacza, że korzyści z jego realizacji nie są jednorazowe, ale 
długofalowe, wykraczają poza okres trwania projektu) 

6 

 

5. Racjonalność i realność zaplanowanych zadań, harmonogramu                
i wydatków 

5 
 

6. Robocizna świadczona przez uczestników inicjatywy lokalnej                 i 
sposób kalkulacji jej wartości:  
- do 10% wartości zadania  
- od 11% do 20% wartości zadania  
- od 21% do 30% wartości zadania  
- od 31% do 40% wartości zadania  
- powyżej 40% wartości zadania 

 
 
2 
4 
6 
8 
10 

 

7. 
Wkład własny finansowy mieszkańców w kosztach realizacji zadania 
objętego wnioskiem:  
Do 10% wartości zadania  
Od 11% do 20% wartości finansowej zadania  
Od 21% do 30% wartości finansowej zadania  
Od 31% do 40% wartości finansowej zadania  
Powyżej 40% wartości finansowej zadania 

 
 
1 
2 
3 
4 
5 

 

8. Świadczenia rzeczowe wnoszone przez mieszkańców (np. sprzęt 
użyczony do realizacji zadania, niezbędna dokumentacja techniczna) 

5 
 

9. Innowacyjny i nowatorski charakter zadania  
(innowacyjność to m.in. zwrócenie uwagi na problemy i potrzeby 
dotychczas pomijane i znalezienie sposobu ich rozwiązania poprzez 
realizację działań w sposób niestandardowy lub nieznany dotychczas 
mieszkańcom miejscowości) 

4 

 

RAZEM 48 
 
 



Załącznik Nr 2 do Regulaminu trybu 
realizacji i szczegółowych kryteriów 
oceny wniosków w ramach inicjatywy 
lokalnej 

PROPONOWANA KWOTA DO PRZYZNANIA NA REALIZACJĘ ZADANIA : 
 
 

Uwagi końcowe: 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy osób oceniających wniosek: 

1. …………………………………    2.   ………………………………… 

      3.    …………………………………    4.   ………………………………… 

      5.    …………………………………    6.   ………………………………… 

                                                     

      Decyzja Burmistrza 

Wniosek przyjęty/nie przyjęty do realizacji 

 

            ………………………………….. 

Uzasadnienie: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..…. 

 


