KRYTERIUM OCENY

LICZBA
PUNKTÓW

Kryterium 1
Korzyści dla społeczności lokalnej: liczba osób, którym inicjatywa będzie
służyć:

1–4

l.p.

1.

a) do 50 osób

1

b) od 51 do 150 osób

2

c) od 151 do 300 osób

3

d) powyżej 300 osób

4

Kryterium 2
Poparcie mieszkańców dla realizacji projektu (wyrażone w formie
podpisów poparcia, wyników ankiety, czy głosowania podczas zebrania
mieszkańców):
2.

3.

a) do 15 osób

1

b) od 16 do 50 osób

2

c) od 51 do 100 osób

3

d) powyżej 100 osób

4

Kryterium 3
Oddziaływanie/zapewnienie trwałości efektów realizacji zadania
Oddziaływanie to efekt i rezultat, jaki przeprowadzane działania mają na
ludzi. Trwałość oznacza, że korzyści z jego realizacji nie są jednorazowe,
ale długofalowe, wykraczają poza okres trwania projektu:

1–2

a) oddziaływanie na małą liczbę osób/efekty jednorazowe

1

b) oddziaływanie na dużą liczbę osób/efekty długofalowe

2

Kryterium 4
Zaangażowanie środków budżetowych Gminy Miejskiej Iława
w całkowitych kosztach inicjatywy (suma świadczeń: pieniężnych,
rzeczowych):

4.

1–4

1–6

a) do 20 %

6

b) do 30 %

5

c) do 40 %

4

d) do 50 %

3

e) do 60 %

2

f) do 70 %

1

LICZBA
PRZYZNANYCH
PUNKTÓW

Kryterium 5 *
Udział oszacowanej kwotowo pracy społecznej w kosztach własnych
Wnioskodawcy:

5.

a) do 100 %

10

b) do 80 %

7

c) do 60 %

5

d) do 40 %

3

e) do 20 %

1

Kryterium 6
Udział finansowy Inicjatora w kosztach własnych Wnioskodawcy:

6.

8.

1–4

a) do 80 %

4

b) do 60 %

3

c) do 40 %

2

d) do 20 %

1

Kryterium 7
Udział rzeczowy Inicjatora w kosztach własnych Wnioskodawcy:

7.

1 – 10

1–4

a) do 80 %

4

b) do 60 %

3

c) do 40 %

2

d) do 20 %

1

Kryterium 8
Udział rzeczowy Wnioskodawcy w realizacji zadania w przypadku zadań
inwestycyjnych:
a) dokumentacja projektowa z kosztorysem inwestorskim oraz
przygotowanym wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem
zamiaru budowy
b) koncepcja określająca szczegółowy zakres rzeczowy i szacunkowy
koszt zadania

0–2

2
1

c) brak dokumentacji i koncepcji

Razem:

0
34 punkty maksymalnie
/36 maksymalnie dla
inicjatyw inwestycyjnych

Wniosek, który uzyska co najmniej 50% punktów zostaje zarekomendowany do realizacji.
* Wartość pracy społecznej należy określić w odniesieniu do ceny rynkowej za pracę o porównywalnym charakterze.
Wartość pracy społecznej można obliczyć mnożąc liczbę „osobogodzin” danej pracy przez wartość rynkową godziny tej
pracy.
Liczba „osobogodzin” jest to suma wszystkich godzin przepracowanych przez wszystkie zaangażowane osoby przy
danej pracy.
Wartość całego zadania rozumiana jest jako suma wartości wszystkich świadczeń /finansowych i niefinansowych/
wszystkich partnerów w ramach zadania.

