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Warunki udzielania dofinansowania na zadania w ramach regrantingu  

na realizację zadań pn. Oddolne inicjatywy organizacji pozarządowych w Gminie Chmielno 

1. Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby jest Operatorem prowadzącym Konkurs na Mikrodotacje 
od momentu ogłoszenia konkursu do momentu rozliczenia przyznanych w jego ramach 
dotacji na zadanie Gminy Chmielno w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, 
tradycji i promocji regionu oraz sportu poprzez udzielenie wsparcia finansowego, o którym 
mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. j.t. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),  

2. Mikrodotacje są dotacjami w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt. 1 lit. E oraz art. 221 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późń.zm). 

3. Zadania można realizować w okresie od 06 kwietnia 2016 roku do 30 listopada 2016 
roku. Realizacja zadania nie może rozpocząć się przed zawarciem umowy na wykonanie 
zleconego zadania. Tylko w okresie realizacji zadania można dokonywać wszystkich 
płatności związanych z zadaniem, w tym pochodnych od wynagrodzeń. 

4. Środki w ramach jednostkowej Mikrodotacji (dofinansowanie zadania) nie mogą 
przekroczyć 90% wartości dofinansowanego zadania. W ramach Konkursu na 
Mikrodotacje dopuszczalny jest każdy rodzaj wkładu własnego (finansowy oraz 
niefinansowy w postaci wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń 
wolontariuszy) 

5. Miejscem realizacji zadania jest Gmina Chmielno. 

 

Procedura ogłoszenia i organizacji naboru wniosków o mikrodotację na realizację zadania  

I. Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o mikrodotacje (dofinansowanie zadania) 

1. TRYB OGŁASZANIA NABORU WNIOSKÓW: LGR Kaszuby podaje do publicznej wiadomości, w 

szczególności na stronie internetowej LGR Kaszuby, ogłoszenie o naborze wniosków o mikrodotacje 

na realizację zadań.  

2. Ogłoszenie o naborze wniosków o mikrodotacje zawiera w szczególności: 

1) Termin i miejsce składania wniosków 

2) Formę wsparcia 

3) Zakres tematyczny działań, na które udziela się mikrodotacje 

4) Obowiązujące warunki udzielenia wsparcia 

5) Kryteria wyboru zadań  

6) Informację o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia 

dofinansowania oraz kryteriów wyboru zadania 

7) Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru 

8) Informację o miejscu udostępnienia formularza wniosku o udzielenie dofinansowania, 

formularza sprawozdania oraz formularza umowy o udzielenie dofinansowania 

9) Informację o maksymalnej kwocie dofinansowania oraz maksymalnej intensywności pomocy 

(tj. maksymalny % poziom dofinansowania zadania) 

3. LGR Kaszuby podaje do publicznej wiadomości informację o szkoleniach i/lub konsultacjach  
organizowanych przez LGR Kaszuby z zakresu przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania. 
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II. Nabór wniosków o dofinansowanie zadania 

1. CZAS TRWANIA NABORU: Nabór wniosków o dofinansowanie zadania trwa nie krócej niż  

14 dni. 

2. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU: Wniosek o dofinansowanie zadania składa się w Biurze LGR 

Kaszuby bezpośrednio tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną  

do reprezentowania wnioskodawcy. 

3. LGR Kaszuby nadaje znak sprawy na wniosku o dofinansowanie zadania i rejestruje go w 

elektronicznym rejestrze wniosków o dofinansowanie zadania w kolejności zgłoszeń. (Wzór1) 

4. Po złożeniu wniosku o dofinansowanie zadania Wnioskodawca nie ma możliwości dokonywania  

w nim poprawek ani zmian, ma jednak prawo zwrócić się z pisemnym wnioskiem do LGR Kaszuby 

o wycofanie złożonego wniosku o dofinansowanie zadania. Wniosek skutecznie wycofany nie 

wywołuje żadnych skutków prawnych, a podmiot, który złożył, a następnie skutecznie wycofał 

wniosek, będzie traktowany jakby tego wniosku nie złożył. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach LGR Kaszuby może wezwać wnioskodawcę do poprawy 

oczywistych pomyłek i/lub braków we wniosku. 

6. Po zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie zadania LGR Kaszuby dokonuje wydruku 

elektronicznego rejestru wniosków. 

III. Zwołanie posiedzenia Komisji Oceny Wniosków (KOW) 

1. Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków zwołuje posiedzenie Członków Komisji Oceny 

Wniosków. Komisja oceny wniosków, powołana przez Zarząd LGR Kaszuby, liczy nie mniej niż 3 

członków, w tym przedstawiciela Gminy Chmielno. 

IV. Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków 

1. Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków (zwany w dalszej części procedur Przewodniczącym) 

otrzymuje wydruk elektronicznego rejestru wniosków o dofinansowanie zadania wraz z kompletem 

wniosków o dofinansowanie zadania. 

2. DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI: Przewodniczący KOW wzywa członków KOW do złożenia 

pisemnego oświadczenia o bezstronności w rozpatrywaniu wniosków poprzez uzupełnienie i 

podpisanie Deklaracji bezstronności (wzór2). 

3. Członków KOW, którzy nie podpiszą oświadczenia o bezstronności lub co do których zachodzą 

okoliczności powodujące wykluczenie z oceny poszczególnych wniosków, Przewodniczący KOW,  

wyłącza z udziału w ocenie zadania i dokonywaniu wyboru zadania do dofinansowania. 

4. Członkowie KOW nieobecni na tym posiedzeniu składają ww. dokumenty podczas kolejnego 

posiedzenia, na którym rozpatruje się dany wniosek.  

 

Procedura oceny wniosków 

V. Ocena wniosków  

1. Ocena formalna wniosku 

KOW wypełnia karty oceny formalnej zgodnie z instrukcją. Dla każdego wniosku o dofinansowanie 

zadania jedną kartę (wzór3)  

2. W trakcie dyskusji Członkowie KOW mogą dokonać korekty błędów w karcie oceny formalnej oraz 

uzupełnić braki, opatrując je własnoręcznym podpisem. 

3. Wniosek, dla którego wszystkie odpowiedzi na pytania zawarte w karcie oceny formalnej zadania  

brzmią TAK, uznaje się za spełniający kryteria formalne. 
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Procedura oceny wniosków pod kątem spełniania kryteriów wyboru zadania do dofinansowania 

VI. Ocena wniosków pod kątem spełniania kryteriów wyboru zadania do dofinansowania 

1. Ocena wniosków pod kątem spełniania kryteriów wyboru zadania do dofinansowania ma charakter  

punktowy.  KOW  wypełnia kartę oceny zadania pod kątem spełniania kryteriów wyboru (wzór5), 

przyznając jedynie punkty całościowe.  

2. W trakcie dyskusji  członkowie KOW mogą dokonać korekty błędów w karcie oceny zadania oraz 

uzupełniać braki, opatrując je podpisem. 

3. Wynikiem oceny zadania jest suma liczby punktów przyznanych w każdym z kryteriów.  

4. KOW sporządza listę zawierającą wyniki oceny zadania pod kątem spełniania kryteriów wyboru zadania 

do dofinansowania ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny 

spełniania kryteriów wyboru zadania. (wzór6) 

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU TAKIEJ SAMEJ LICZBY PUNKTÓW: w przypadku uzyskania 

podczas oceny, jednakowej ilości punktów przez dwa lub więcej wniosków o dofinansowanie zadania, o 

kolejności na liście zadań ocenionych decyduje wyrażony procentowo wyższy udział kwoty wkładu 

własnego do wartości kosztów całkowitych zadania. W przypadku, gdy % udział kwoty wkładu 

własnego jest równy w dwóch lub więcej wnioskach, zdecyduje kolejność złożenia wniosku o 

dofinansowanie. 

 

 

Procedura wyboru zadania do dofinansowania 

VII. Wybór zadania do dofinansowania   

1. KOW dokonuje wyboru zadań do dofinansowania. Decyzje KOW o wybraniu lub niewybraniu 

zadania do dofinansowania zapadają w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia, w którym upłynął 

termin składania wniosków o dofinansowanie. 

2. Za zadania wybrane do dofinansowania uznaje się te, które spełniają łącznie niżej wymienione 

warunki: 

1) są zgodne z kryteriami formalnymi,  

2) mieszczą się w limicie dostępnych środków finansowych w ramach ogłoszonego naboru 

wniosków. 

3. Za zadania nie wybrane do dofinansowania uznaje się te, które spełniają co najmniej jeden  

z niżej wymienionych warunków: 

1) nie są zgodne z kryteriami formalnymi, 

2) nie mieszczą się w limicie dostępnych środków finansowych w ramach ogłoszonego naboru 

wniosków. 

4. KOW sporządza listy zawierające wyniki wyboru zadania do dofinansowania (ustalając ich kolejność 

 

4. Wniosek, dla którego jedna lub więcej odpowiedzi na pytania zawarte w karcie oceny formalnej brzmi 

NIE, uznaje się za nie spełniający kryteriów formalnych  

5. KOW sporządza listy zawierające wyniki oceny formalnej wniosków tj. 

1)  listę wniosków spełniających kryteria formalne (wzór4a) 

2) listę wniosków nie spełniających kryteriów formalnych (wzór4b) 

4. Wnioski spełniające kryteria formalne podlegają dalszej ocenie pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

zadania do dofinansowania . 
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według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru) tj. 

1) listę zadań wybranych do dofinansowania (wzór7a) 

2) listę zadań niewybranych do dofinansowania (wzór7b). 

5. W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru zadań LGR Kaszuby zamieszcza na stronie 

internetowej LGR Kaszuby wyniki konkursu publikując: 

1) listę zadań wybranych do dofinansowania (wzór7a) 

2) listę zadań niewybranych do dofinansowania (wzór7b) 

6. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WNIESIENIA ODWOŁANIA: Jeżeli zadanie, w szczególności: 

1) uzyskało negatywną ocenę formalną 

2) nie uzyskało minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru zadania do 

dofinansowania wnioskodawca ma prawo do złożenia odwołania do Zarządu LGR Kaszuby. 

 

Procedura wniesienia odwołania    

 

VIII. Wniesienie odwołania   

1. Odwołanie wnoszone jest do Zarządu LGR Kaszuby. 

2. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji na stronie internetowej LGR Kaszuby 

wyników konkursu. 

3. Odwołanie jest wnoszone w formie pisemnej bezpośrednio do Biura LGR Kaszuby (osobiście 

bądź listownie z zachowaniem 7 dniowego terminu – liczy się data wpływu odwołania)  

i zawiera: 

1) oznaczenie wnioskodawcy, 

2) numer sprawy nadany przez LGR Kaszuby, 

3) wskazanie kryteriów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza lub wskazanie, w jakim 

zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną formalną oraz uzasadnienie stanowiska 

wnioskodawcy, 

4) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania z załączeniem oryginału lub 

kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy, 

4. Okoliczność, że zadanie nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu  

o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia odwołania. 

 

IX.  Rozpatrzenie odwołania 

1. LGR Kaszuby sporządza rejestr wniesionych odwołań (wzór8) i przekazuje je wraz z wnioskami 

o dofinansowanie do rozpatrzenia Zarządowi LGR Kaszuby.   

2. Zarząd LGR Kaszuby dokonuje rozpatrzenia złożonego odwołania/odwołań na najbliższym 

posiedzeniu Zarządu i: 

1) dokonuje zmiany podjętego rozstrzygnięcia przez KOW informując o tym wnioskodawcę, 

albo 

2) uznaje brak podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia przez KOW oraz informuje o tym 

wnioskodawcę. 
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X. Podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji zadania, realizacja i rozliczenie realizacji zadania 

1. LGR Kaszuby wzywa wnioskodawcę do podpisania umowy o dofinansowanie zadania 

określającą w  szczególności: 

1) Warunki merytoryczne i finansowe realizacji zadania 

2) Warunki kontroli realizacji zadania 

3) Tryb i termin rozliczenia zadania 

4) Zobowiązanie wnioskodawcy do informowania LGR Kaszuby o realizacji wszystkich etapów 

realizacji zadania 

5) Zobowiązanie wnioskodawcy do udziału w szkoleniu i/lub konsultacjach  organizowanych 

przez LGR Kaszuby z zakresu warunków i trybu realizacji oraz rozliczenia zadania. 

2. Wnioskodawca realizuje i rozlicza realizację zadania zgodnie z zapisami podpisanej umowy. 
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Wzór 1 

REJESTR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZADANIA 

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

 

Lp. 

Data 

wpływu 

wniosku 

Godzina 

wpływu 

wniosku 

Nr 

sprawy 

Imię i Nazwisko 

/ Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł zadania 
Koszt  całkowity 

zadania 

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania 

Miejsce 

realizacji 

zadania  

Uwagi* 

          

          

 

 

         

*np.: wniosek o dofinansowanie zadania wycofany przez wnioskodawcę 

 

……………………….………………. 

                   (podpis)
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(Wzór2) 
 

1. Deklaracji bezstronności: 

1) W deklaracji bezstronności Członek KOW wpisuje swoje imię i nazwisko, a następnie zaznacza znakiem X pole wskazujące czy zachodzą lub 

nie zachodzą okoliczności prawne lub faktyczne, mogące budzić wątpliwości co bezstronności w rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie 

zadania. 

2) Jeżeli w stosunku do któregokolwiek Wnioskodawcy lub zadania zachodzą okoliczności prawne lub faktyczne, mogące budzić wątpliwości co 

bezstronności w rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zadania, Członek KOW zobowiązany jest do wymienienia w tabeli wszystkich 

tych wniosków poprzez podanie nadanego znaku sprawy  

3) Członek KOW podpisuje się pod deklaracją bezstronności. 

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI  

CZŁONKA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW W ROZPATRYWANIU WNIOSKÓW  
 

Ja niżej podpisany  ……………………………………………………….. 

                                                           (imię i nazwisko) 

deklaruję zachowanie bezstronności w pracach Komisji Oceny Wniosków. 

Oświadczam, że w stosunku do Wniosków/ Wnioskodawców złożonych w ramach naboru ogłoszonego w dniu ………….: 
 

Lp. 
Nr wniosku  

tj. znak sprawy 

Nie zachodzą okoliczności prawne lub faktyczne, mogące budzić 
wątpliwości co bezstronności w rozpatrywaniu wniosków o 

dofinansowanie zadania  
(zaznaczyć „X” w odpowiednim wierszu) 

Zachodzą okoliczności prawne lub faktyczne, mogące budzić 
wątpliwości co bezstronności w rozpatrywaniu wniosków o 

dofinansowanie zadania  
 (zaznaczyć „X” w odpowiednim wierszu) 

    

 ………………………………… 

(Podpis Członka KOW)
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(wzór3)  

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZADANIA 

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

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

 

L.p. Kryterium  Definicja Kryterium TAK NIE 
UZASADNIENIE 

(jeżeli wskazano NIE) 

1 
Wniosek  został złożony w miejscu i terminie, który został 
wskazany w ogłoszeniu o naborze  wniosków o udzielenie 
dofinansowania 

Wniosek został złożona w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze  
wniosków o udzielenie dofinansowania, tj. w Biurze LGR Kaszuby w Chmielenie, 
ul. Bukowskiego 2A, w terminie do dnia……termin zakończenia naboru……. 

   

2 
Zadanie jest zgodne z zakresem tematycznym, który został 
wskazany w ogłoszeniu o naborze  wniosków o udzielenie 
dofinansowania 

Zakres tematyczny wskazany w ogłoszeniu o naborze  wniosków o udzielenie 
dofinansowania: 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji, promocja region, sport 

   

3 Wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania wsparcia   

Do uzyskania wsparcia jest wnioskodawca, który jest: 
organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz podmioty, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa mieści się w 
obszarze zadaniu publicznego: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 
promocji regionu, sportu. 

   

4 
Wnioskowana kwota dofinansowania na realizację zadania 
mieści się w limicie środków finansowych na jedno zadanie 

Dofinansowanie na realizację zadania przyznaje się w ramach limitu: 
-minimalna wartość dofinansowania: 500zł 
-maksymalna wartość dofinansowania: 5.000zł    

   

5 
Wnioskowana intensywność pomocy na realizację zadania nie 
przekracza maksymalnego poziomu intensywności wsparcia dla 
zadania  

Pomoc na realizację zadania przyznaje się do wysokości limitu, który wynosi 90% 
kosztów całkowitych zadania    

 

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

Podpis: …………………………………………………………………………………………………    
Data: ……………………… 
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(wzór4a) 

 

WYNIKI OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZADANIA  

LISTA WNIOSKÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA FORMALNE 

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

 

 

Lp. 

Data 

wpływu 

wniosku 

Godzina 

wpływu 

wniosku 

Nr 

sprawy 

Imię i Nazwisko 

/ Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł zadania 
Koszt  całkowity 

zadania 

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania 

Miejsce 

realizacji 

zadania  

Uwagi* 

          

          

 

 

         

 

 

 

…………………………………………. 

                 (podpis) 
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(wzór4b) 

WYNIKI OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZADANIA  

LISTA WNIOSKÓW NIE SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIÓW FORMALNYCH 

 

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

 

Lp. 

Data 

wpływu 

wniosku 

Godzina 

wpływu 

wniosku 

Nr 

sprawy 

Imię i Nazwisko 

/ Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł zadania 
Koszt  całkowity 

zadania 

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania 

Miejsce 

realizacji 

zadania  

Uwagi* 

          

          

 

 

         

 

 

 

 

………………………………………… 

                         (podpis) 
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(wzór5)  

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 zadania jest w 
stopniu znacznym powiązane z tradycjami rybackimi obszaru 
4pkt 
 
Wnioskodawca w treści wniosku przedstawił, że zadania jest w 
stopniu umiarkowanym powiązane z tradycjami rybackimi 
obszaru 
2pkt 

0 lub 2lub 4 lub 6 pkt.   
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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.   
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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: ……………………… 
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(wzór6) 

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW POD KĄTEM SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WYBORU WNIOSKÓW DO DOFINANSOWANIA 

 

Lista zawierającą wyniki oceny zadania pod kątem spełniania kryteriów wyboru zadania do dofinansowania  

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

 

Lp. 
Nr 

sprawy 

Imię i Nazwisko 

/ Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł zadania 
Koszt  całkowity 

zadania 

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania 

Miejsce 

realizacji 

zadania  

Liczba przyznanych 

punktów   Uwagi* 
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…………………………………………. 

                 (podpis) 
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 (wzór7a) 

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW POD KĄTEM SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WYBORU  

 

LISTA ZADAŃ WYBRANYCH DO DOFINASNOWANIA 

 

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

 

Lp. 
Nr 

sprawy 

Imię i Nazwisko 

/ Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł zadania 
Koszt  całkowity 

zadania 

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania 

Miejsce 

realizacji 

zadania  

Liczba przyznanych 

punktów   Uwagi 

         

         

 

 

        

 

 

 

…………………………………………. 

   (podpis) 
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(wzór7b) 

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW POD KĄTEM SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WYBORU  

 

LISTA ZADAŃ NIE WYBRANYCH DO DOFINASNOWANIA 

 

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

 

Lp. 
Nr 

sprawy 

Imię i Nazwisko 

/ Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł zadania 
Koszt  całkowity 

zadania 

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania 

Miejsce 

realizacji 

zadania  

Liczba przyznanych 

punktów   Uwagi 

         

         

 

 

        

 

 

…………………………………………. 

                  (podpis) 

 



(Wzór 8) 

REJESTR ODWOŁAŃ 

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

 

 

Lp. 
Data wpływu 

odwołania 

Godzina 

wpływu 

odwołania 

Nr sprawy 

Imię i 

Nazwisko / 

Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł zadania Uwagi* 

       

       

 

 

      

 

 

……………………….………………. 

                   (podpis) 

 

 



 


