
Załącznik nr 1 Szczegółowe kryteria oceny wniosków w ramach Projektów Obywatelskich 

Kryterium  Liczba punktów 

1) Celowość przedsięwzięcia z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej 
wynikających m.in. z wyników badań przeprowadzonych w miejscowości 
(wywiady grupowe, ankiety)  
 

0-12 (min. 5) 

2) Innowacyjny i nowatorski charakter zadania (innowacyjność to m.in. zwrócenie 

uwagi na problemy i potrzeby dotychczas pomijane lub bagatelizowane i znalezienie 
sposobu ich rozwiązania poprzez realizację działań w sposób niestandardowy lub 
nieznany dotychczas mieszkańcom miejscowości) 

 

0-2 

3) Wpisywanie się wniosku w dokumenty strategiczne i planistyczne 
obowiązujące na terenie samorządu (np. Strategię Rozwoju Gminy, Plan 

Zagospodarowania lub Odnowy Miejscowości) 

 

0-2  

4) Liczba osób które skorzystają z efektów realizacji projektu  
 

0-4 (min. 1) 

5) Trwałość efektów realizacji zadania lub pomysł na dalsze wykorzystanie i 
finansowe utrzymanie powstałej infrastruktury w przypadku działań 
inwestycyjnych   (trwałość projektu oznacza, że korzyści z jego realizacji nie są 

jednorazowe a długofalowe, i wykraczają poza okres trwania projektu powodując np. 
zmianę zachowań mieszkańców, rozwój nowych kwalifikacji, dalszą kontynuację 
rozpoczętych w projekcie działań) 

 

0-4 (min. 1) 

6) Wkład wycenionej pracy społecznej wnoszonej przy realizacji zadania 
 
Od 10% do 20% w stosunku do finansowej wartości zadania  
Od 21% do 40% w stosunku do finansowej wartości zadania 
Od 41% do 60% w stosunku do finansowej wartości zadania 
Od 61% do 81% w stosunku do finansowej wartości zadania 
Powyżej 81% w stosunku do finansowej wartości zadania 
 
 
 

1-5 (min. 1) 
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7) Wkład własny finansowy mieszkańców  w kosztach realizacji zadania 
objętego wnioskiem 
 
Do 9% wartości zadania 
Od 10% do 20% wartości finansowej zadania  
Od 21% do 40% wartości finansowej zadania 
Od 41% do 60% wartości finansowej zadania 
Od 61% do 81% wartości finansowej zadania 
Powyżej 81% wartości finansowej zadania 
 
 

0-5 
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8) Ilość osób zaangażowanych w wykonanie zadania z uwzględnieniem osób 
które dotychczas nie angażowały się szerzej w działalność społeczną i 
obywatelską na terenie miejscowości 
 

0-5 (min. 1) 

9) Świadczenia rzeczowe wnoszone przez mieszkańców (np. sprzęt użyczony do 
realizacji zadania, niezbędna dokumentacja techniczna) 

0-3 



 

10) Racjonalność i realność zaplanowanych zadań, harmonogramu i wydatków 
 

0-13 (min. 6) 

11) Poparcie mieszkańców dla realizacji poszczególnych projektów wyrażone w 
formie głosowania (Ilość przyznanych punktów przyznawana jest proporcjonalnie  do 

ilości głosów które uzyskał dany projekt w stosunku do wszystkich oddanych głosów) 
 
Przykład: 
 
podczas głosowania mieszkańcy oddawali  głosy na 3 projekty. Łącznie oddano 150 
głosów. 
Projekt A zdobył 100 głosów (w przybliżeniu 66,6% wszystkich oddanych głosów) 
projekt B zdobył 25 głosów (w przybliżeniu 16,6% wszystkich oddanych głosów) 
projekt C zdobył 25 głosów (w przybliżeniu 16,6% wszystkich oddanych głosów) 
W wyniku tego  
projekt A zdobył 10 punktów (66% punktów możliwych do zdobycia) 
projekt B zdobył 2,5 punktu (16,6% punktów możliwych do zdobycia) 
projekt B zdobył 2,5 punktu (16,6 % punktów możliwych do zdobycia) 
 

 

0-15  

Łącznie 
Aby wniosek mógł być rozpatrzony pod kątem dofinansowania, musi  zdobyć 
łącznie min. 20 punktów w polach oznaczonych numerami od 1 do 10 oraz 
przynajmniej minimalną wymaganą liczbę punktów określoną osobno dla  
wybranych kryteriów  
 

max 70 

Kryterium dodatkowe (opcjonalnie) 
Dodatkowe punkty może zdobyć projekt, który jest adresowany jednocześnie 
do mieszkańców obu miejscowości lub jest nakierowany na podniesienie 
poziomu integracji mieszkańców obu miejscowości  
 

1-10 

 

 

 

 


