
 Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu na Inicjatywy Oddolne w projekcie

„Biblioteka miejscem spotkań”

KRYTERIA OCENY
wniosku do Konkursu na inicjatywy oddolne w projekcie „Biblioteka miejscem spotkań”,

organizowanym przez Centrum Kultury i Bibliotekę w Nowej Sarzynie.

KRYTERIUM OCENY FORMALNEJ

Lp. OPIS TAK NIE
1. Jeden Wnioskodawca złożył jeden wniosek

2. Wniosek został złożony w wymaganym terminie i jest kompletny

3. Wnioskodawca jest uprawniony do udziału  w Konkursie

4. Wniosek został złożony zgodnie z procedurą, w tym zwłaszcza na 
właściwych formularzach

5. Inicjatywa jest adresowana do społeczności Miasta i Gminy Nowa Sarzyna a
siedziba wnioskodawcy znajduje się na terenie Miasta i Gminy Nowa 
Sarzyna

6. Harmonogram realizacji Inicjatyw    i wydatkowania Dotacji, obejmuje dane 
okresowe opisane w regulaminie.

7. Przedstawiony w formularzu wniosku budżet jest prawidłowo sporządzony,
w szczególności nie zawiera błędów rachunkowych

8. Kwota wnioskowanej Dotacji nie przekracza kwot określonych w
regulaminie. Projekt nie zakłada zakupu środków trwałych

9. Projekt nie zakłada zakupu środków trwałych
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KRYTERIUM OCENY MERYTORYCZNEJ

KRYTERIUM OPIS PUNKTACJA
OCENA
MERYTORYCZNA

 rozpoznanie możliwości 
współpracy ze społecznością 
lokalną i wskazanie pól 
wykorzystania potencjału 
kulturowego mieszkańców;

 propozycja pomysłów dotychczas
nieznanych lub mało 
rozpoznanych w powszechnym 
odbiorze;

 ocena czy zadanie odpowiada na 
potrzeby mieszkańców, stwarza 
warunki do wypracowania 
nowoczesnej oferty kulturalnej w
oparciu o potencjał społeczności 
lokalnej;

 efektywność i powszechność 
wykorzystania rezultatów działań
(materiałów edukacyjnych,
dokumentacji/ udostępnianie 
online efektów działań oraz 
dokumentacji zadania wraz z 
prawem do dalszego 
wykorzystania materiałów na 
jednej z wolnych licencji, etc.).

0-30 punktów

OCENA
SPOŁECZNA

 włączanie mieszkańców w 
realizację zadania, budowanie 
kapitału społecznego i sprzyjanie 
rozwojowi społeczeństwa 
obywatelskiego;

 uczestnictwo w wydarzeniu 
odbiorców mających utrudniony 
dostęp do kultury, osób ze 
szczególnymi potrzebami, o 
których mowa w ustawie
 z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami, w tym dzieci i 

0-30 punktów
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młodzieży z 
niepełnosprawnościami;

 współpraca przy realizacji 
zadania z różnorodnymi 
podmiotami (m.in. placówkami 
oświatowymi, opiekuńczymi, 
organizacjami
pozarządowymi etc.);

 przemyślany dobór działań, 
adekwatny do potrzeb i 
możliwości docelowej grupy 
odbiorców zadania.

OCENA 
ORGANIZACYJNA

 realność przedstawionego 
budżetu i harmonogramu oraz 
adekwatność przewidzianych 
kwot do przewidywanych 
efektów; 0-30 punktów

DODATKOWE 
PUNKTY

 działania promujące czytelnictwo
i bibliotekę.

 projekt skierowany dla młodzieży

0-20 punktów

ŁĄCZNIE: 0-110 PUNKTÓW
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