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NFOŚ iGW                                                        Za ł .  nr  2      
 

           
KARTA OCENY WG KRYTERÓW SELEKCJI   

 
dla Komisji oceniającej wnioski  

 

Program  

Edukacja ekologiczna część 2) Wzmocnienie działań 

społeczności lokalnych na rzecz zrównowaŜonego rozwoju    

Nr wniosku:  

Tytuł przedsięwzięcia:  

Wnioskodawca:  

Wnioskowana kwota 
dofinansowania (PLN): 

 

Koszt kwalifikowany 
przedsięwzięcia (PLN): 

 

Koszt całkowity 
przedsięwzięcia (PLN): 

 

Udział % NFOŚiGW 
w koszcie kwalifikowanym: 

 

 
 

Lp
. 

Kryterium oceny  
Opis kryteriów Waga 

Wynik (liczba 
punktów) 

1. 

Doświadczenie Wnioskodawcy w animowaniu i 
zarządzaniu działaniami dot. aktywizacji lokalnej, 
w budowaniu lokalnych partnerstw oraz 
realizowaniu kompleksowych projektów we 
współpracy z partnerami publicznymi  
i prywatnymi.  
 
Ocenia się, w jaki stopniu przyjęte rozwiązania wpływają  
na spełnienie kryterium: 
duŜy – 11-15 pkt; 

średni – 6-10 pkt; 

niewielki – 1-5 pkt; 

brak – 0 pkt. 

1  

2. 

BudŜet przedsięwzięcia:  racjonalny, wiarygodny  
i adekwatny  do zaplanowanych działań.  
 
Ocenia się, w jaki stopniu przyjęte rozwiązania wpływają  
na spełnienie kryterium: 
duŜy – 11-15 pkt; 

średni – 6-10 pkt; 

niewielki – 1-5 pkt; 

brak – 0 pkt. 

 

1  

3.  
Zasadność realizacji przedsięwzięcia i właściwie 
zidentyfikowana potrzeba słuŜąca poprawie stanu 

2  
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środowiska naturalnego:  
a) jasno i w sposób wymierny przedstawiono 

planowane korzyści, jakie w efekcie 
realizacji projektu odniosą jego 
bezpośredni uczestnicy, lokalna 
społeczność i środowisko naturalne; 

b) załoŜono działania adekwatne do opisanej 
potrzeby oraz atrakcyjne dla uczestników 
projektu; 

c) zaproponowano róŜnorodne inicjatywy; 
d) lokalizacja inicjatyw na obszarach róŜnych 

gmin. 
 

Ocenia się, w jaki stopniu przyjęte rozwiązania wpływają  
na spełnienie kryterium: 
duŜy – 11-15 pkt; 

średni – 6-10 pkt; 

niewielki – 1 -5 pkt; 

brak – 0 pkt. 

 

4. 

Wykonalność inicjatyw. 
Zaproponowane inicjatywy: 

a) mają jasno określony cel, realnie 
zaplanowane działania, mierzalne 
rezultaty; 

b) umiejętnie i w sposób przemyślany 
angaŜują zasoby lokalne - naturalne, 
społeczne, finansowe; 

c) zakładają współdziałanie mieszkańców, 
dzięki któremu moŜliwe jest osiąganie 
celów o charakterze dobra wspólnego. 

 
Ocenia się, w jaki stopniu przyjęte rozwiązania wpływają  
na spełnienie kryterium: 
duŜy – 11-15 pkt; 

średni – 6-10 pkt; 

niewielki – 1 -5 pkt; 

brak – 0 pkt. 

 

2  

SUMA PUNKTÓW DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA  

Minimalna liczba punktów, poniŜej której przedsięwzięcia nie 
będą kwalifikowane do dofinansowania 

60 

Minimalna ocena w kryteriach 1 i 2, kwalifikująca wniosek do 
dalszego postępowania 

5 

Minimalna ocena w kryteriach 3 i 4, kwalifikująca wniosek do 
dalszego postępowania 

10 
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Ja niŜej podpisany/a oświadczam, iŜ oceny dokonałem/am w sposób rzetelny, bezstronny i 

obiektywny, nie uczestniczyłem/am w przygotowaniu wniosku oraz Ŝe nie jestem związany/a 

z wnioskodawcą (podmiotem) w szczególności: 

– będąc osobą, która wchodzi w skład organów statutowych lub pełni funkcję kierowniczą 

– będąc pracownikiem, przedstawicielem bądź członkiem podmiotu, 

– pozostając z osobami związanymi z podmiotem w związku małŜeńskim albo 

w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w linii bocznej do drugiego 

stopnia, bądź będąc związanym/ą z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli 

(równieŜ po ustaniu małŜeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli) 

- nie pozostaję z wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, Ŝe moŜe to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności mojej oceny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy członków  Komisji 

dokonujących oceny 

 

………………, dn. 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

 

 


