
KARTA OCENY ZADANIA POD KĄTEM SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WYBORU ZADANIA DO DOFINANSOWANIA 

Data ogłoszenia naboru: …………………………………… 
 

Numer sprawy:……………………………………. Imię i Nazwisko/Nazwa wnioskodawcy:……………………………………………….……… 

 

L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Punktacja za 

spełnianie kryterium 
Przyznana 
punktacja 

UZASADNIENIE 

1 
Wiedza Wnioskodawcy z 
zakresu sporządzania wniosku 

Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli: 
 
Wnioskodawca (przedstawiciel)  brał udział w szkoleniach i/lub 
indywidualnych konsultacjach organizowanych przez LGR Kaszuby 
z zakresu przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania, co 
potwierdzone jest podpisem na liście obecności sporządzanej na 
szkoleniu i/lub podczas konsultacji indywidualnych 
5pkt. 

0 lub 5 pkt.   

2 Komplementarność zadania 

Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli: 
 
Z opisu zadania jednoznacznie wynika, że zadanie obejmuje 
realizację inicjatywy propagującej kaszubski i rybacki charakter 
Gminy Chmielno i jest powiązane z tradycjami rybackimi obszaru 
 
Wnioskodawca wyczerpująco w treści wniosku przedstawił, że 
zadanie bezpośrednio  jest powiązane z tradycjami rybackimi 
obszaru 
6pkt 
 
Wnioskodawca w treści wniosku przedstawił, że zadanie jest w 
stopniu znacznym powiązane z tradycjami rybackimi obszaru 
4pkt 
 
Wnioskodawca w treści wniosku przedstawił, że zadanie jest w 
stopniu umiarkowanym powiązane z tradycjami rybackimi 
obszaru 
2pkt 

0 lub 2lub 4 lub 6 pkt.   



L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Punktacja za 

spełnianie kryterium 
Przyznana 
punktacja 

UZASADNIENIE 

3 
Wnioskowana kwota 
dofinansowania 

Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli:  
 
Wnioskowana kwota dofinansowania   
nie przekracza 1.000zł (tj. ≤1.000zł)  
5 pkt. 
 
Wnioskowana kwota dofinansowania  
jest większa niż 1.000zł i nie przekracza 2.000zł  
 tj. <1.000zł, 2.000zł ≥  
3 pkt 

0 lub 3 lub 5 pkt.   

4 
Promocja Oddolnych inicjatyw 
organizacji pozarządowych w 
Gminie Chmielno  

Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli: 
 
Wnioskodawca deklaruje zaangażowanie w promocję idei 
Oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie 
Chmielno i w opisie zadania Wnioskodawca jednoznacznie 
zobowiązuje się  do informowania społeczności o realizacji 
zadania w ramach Oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych 
Gminy Chmielno za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Rybacka Kaszuby, poprzez umieszczanie we wszystkich 
informacjach związanych z realizacją zadania: 
1. Logo LGR Kaszuby  
2. Odniesienia słownego w brzmieniu: „Zadanie zrealizowane  

w ramach oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych 
Gminy Chmielno w ramach konkursu ogłoszonego przez 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby AKTYWNI 
na START” 

5 pkt. 

0 lub 5 pkt.   

5 
Ogólnodostępny charakter  
zadania 

Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli: 
 
W opisie zadania Wnioskodawca jednoznacznie wskazuje, że  

a) zadanie ma charakter ogólnodostępny i 
b) adresowane jest do ogółu społeczeństwa i 
c) w jaki sposób zapewni ogólnodostępność informacji o 

realizowanym zadaniu  
5pkt. 

0 lub 5 pkt.   

6 
Innowacyjność i atrakcyjność 
zadania 

Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli: 
 
Zadanie ma innowacyjny i atrakcyjny charakter tj. np. 
 

 realizowane jest w nowej formule, wg. nowego pomysłu i/lub 

 charakteryzuje się znaczną atrakcyjnością na tle złożonych 
wniosków o dofinansowanie zadania w odpowiedzi na konkurs  

od 0 do 5 pkt 

od 0 do 5 pkt.   



L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Punktacja za 

spełnianie kryterium 
Przyznana 
punktacja 

UZASADNIENIE 

7 Potrzeba realizacji zadania 

Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli: 
 
Wnioskodawca w treści wniosku wyczerpująco przedstawił i 
uzasadnił potrzebę realizacji zadania oraz adekwatny sposób 
zaspokojenia potrzeby 
5pkt 
 
Wnioskodawca w treści wniosku w  umiarkowanym stopniu 
przedstawił i uzasadnił potrzebę realizacji zadania oraz adekwatny 
sposób zaspokojenia potrzeby 
3pkt 

0 lub 3 lub  5 pkt.   

8 Lokalizacja realizacji zadania  

Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli: 
 
Realizacja zadania zaplanowana jest na terenie Gminy Chmielno 
(lokalizacja realizacji zadania na terenie Gminy Chmielno) 
3 pkt. 
 
Realizacja zadania zaplanowana jest poza obszarem  Gminy 
Chmielno (lokalizacja realizacji zadania poza obszarem  Gminy 
Chmielno) 
0 pkt. 
 

0 lub 3 pkt.   

  Maksymalna liczba punktów 39  

  Suma przyznanych punktów  
 
 

 

Imię i nazwisko członka KOW: ………………………………………………………. 

Podpis: …………………………………………………………………………………………………    
Data: ……………………… 



 

 

 

 

 

 


