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Wzór karty oceny wniosku 

 

 
KARTA OCENY WNIOSKU 

 

Imiona i nazwiska wnioskodawców:………………………………………………………………………… 

Tytuł wniosku:…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Termin realizacji:…………………………………………………………………………  

 

Kryteria oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej: 

Kryteria: Punktacja: Punkty przyznane: 
Celowość z punktu widzenia 

potrzeb społeczności lokalnej 
0 – 5 pkt  

Zgodność inicjatywy  
z dokumentami strategicznymi  

i planami inwestycyjnymi 
Miasta Kościerzyna 

0 – 5 pkt,  

Obszar wnioskowanych działań 
działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych obejmująca  

w szczególności budowę, 
rozbudowę lub remont dróg, 

kanalizacji, sieci wodociągowej, 
budynków oraz obiektów 

architektury: 

6 pkt,  

działalności w obszarze 
edukacji, oświaty i wychowania 

6 pkt,  

działalność w obszarze kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego, 
podtrzymywania i 

upowszechniania tradycji 
narodowej, obywatelskiej i 

kulturowej 

6 pkt,  

działalność w obszarze ekologii 4 pkt,  
działalność w obszarze 

porządku i bezpieczeństwa 
publicznego 

4 pkt,  

działalność na rzecz wspierania 
i upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu 

3 pkt,  
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turystyki i krajoznawstwa 3 pkt,  
promocji i organizacji 

wolontariatu 
2 pkt,  

działalność na rzecz mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz 

języka regionalnego 

2 pkt,  

działalność charytatywna 1 pkt,  
Zaangażowanie środków budżetowych Miasta Kościerzyna w całkowitych kosztach inicjatywy  

(suma świadczeń: pracy społecznej, pieniężnych, rzeczowych) 
do 20 %: 6 pkt,  

do 30 % 5 pkt,  

do 40 %:  4 pkt,  

do 50 %: 3 pkt,  

do 60 %: 2 pkt,  

do 70 %: 1 pkt,  

Wkład własny wnioskodawcy – praca społeczna 

powyżej 100 osobogodzin 4 pkt,  

od 51 do 99 osobogodzin 3pkt,  

od 20 do 49 osobogodzin 2 pkt,  

od 5 do 19 osobogodzin 1 pkt,  

Stan przygotowania zadania (potwierdzony stosownymi dokumentami) 

inicjatywa nie wymagająca prac 
przygotowawczych  

(w przypadku gdy wszystkie 
dokumenty są kompletne): 

5 pkt,  

inicjatywa wymagająca 
opracowania szczegółowej 

koncepcji 

4 pkt,  

inicjatywa wymagająca prac 
projektowych 

3 pkt,  

inicjatywa wymagająca 
opracowania dokumentacji 

projektowej i zgłoszenia 
zamiaru budowy 

2 pkt,  

inicjatywa wymagająca 
opracowania dokumentacji 

projektowej i uzyskania 
pozwolenia na budowę: 

1 pkt.  

 

……………………….. ...……………………………….. data i podpis członka Zespołu ds. Wspierania Inicjatywy Lokalnej 


