Załącznik nr 3 do Regulaminu

Fundusz Sąsiedzki „Gdynia odNowa”
KARTA OCENY WNIOSKU O REALIZACJĘ INICJATYWY
NUMER WNIOSKU
TYTUŁ INICJATYWY
NAZWISKO WNIOSKODAWCY/ LIDERA GRUPY

I.

OCENA FORMALNA:
kryterium

ocena

1

Wniosek został złożony na odpowiednim formularzu

TAK / NIE

2

Wniosek został złożony w terminie

TAK / NIE

3

Wniosek ma wypełnione wszystkie pola

TAK / NIE

4
5
6
7
8
9

Wniosek jest złożony przez osobę mieszkającą na
obszarze objętym rewitalizacją
Jest zgoda Opiekuna w przypadku, gdy wnioskodawca /
Lider grupy jest niepełnoletni
Planowane działania odbywają się w terminie
określonym w Regulaminie
Inicjatywa jest realizowana na obszarze objętym
rewitalizacją
Inicjatywa skierowana jest do mieszkańców obszarów
rewitalizowanych
Budżet zakłada kwalifikowalne kategorie kosztów

10 Budżet inicjatywy mieści się w kwocie 2.000 złotych
Data wezwania do uzupełnienia wniosku:

TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE

uchybienia

Data uzupełnienia wniosku:
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY WERYFIKUJĄCEJ
DATA WERYFIKACJI
WYNIK OCENY

POZYTYWNY / NEGATYWNY

PODPIS OSOBY WERYFIKUJĄCEJ
Nieuzupełnienie wniosku w terminie 2 dni od otrzymania wezwania skutkuje odrzuceniem wniosku.

II.

OPINIA WS WYKONALNOŚCI:

Zakres:
1. czy realizacja inicjatywy została uzgodniona z potencjalnymi odbiorcami - jeśli dotyczy,
2. czy harmonogram działań jest realny do wdrożenia,
3. jaki jest stan prawny nieruchomości, na terenie której ma być zrealizowana inicjatywa,
4. czy, a jeśli tak – jakie, potrzebne są decyzje/pozwolenia/formalne uzgodnienia,
5. czy realizacja inicjatywy wymaga zmiany organizacji ruchu lub zamknięcia ulicy,
6. ewentualnie inne kwestie, w zależności od specyfiki danej inicjatywy.
Opinia Organizatora:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
….………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wniosek, który ma pozytywną ocenę formalną, zawierający stanowisko Organizatora w zakresie
wykonalności podlega ocenie merytorycznej.

III.

OCENA MERYTORYCZNA:

kryterium
Poszczególne elementy wniosku są spójne.
Wniosek jest czytelny, zrozumiały.
[cały wniosek]
Cele inicjatywy i zaplanowane działania są spójne.
Cele są realne do osiągnięcia, a działania są
2
realne do wykonania.
[wniosek: II.4, III.1]
Pomysł jest nieszablonowy, a zakładane działania
wyróżniają się zaproponowaną formułą
3
(oryginalność/nowatorstwo/kreatywność).
[cały wniosek, szczeg. II.3, II.4, III.1, III.3]
Zaplanowane działania odpowiadają na potrzeby
4 społeczności, do której są skierowane.
[wniosek: II.4, III.1]
Inicjatywa jest realizowana przez grupę
5 mieszkańców.
[wniosek: I.2]
Inicjatywa oddziałuje na społeczność lokalną.
6
[wniosek: II.3, II.4, II.5]
Inicjatywa angażuje szerokie grono odbiorców.
7
[wniosek: I.3a/3b, II.4, III.3]
Zaplanowane działania wpisują się w proces
8 rewitalizacji.
[wniosek: II.5]
Zaplanowane w budżecie wydatki są adekwatne
do działań. Stawki i ilość są racjonalnie
9
skalkulowane.
[wniosek: III.1, III.2]
Wnioskodawca deklaruje wkład własny.
10
[wniosek: I.3a/3b, III.3]
1

SUMA PRZYZNANYCH PUNKTÓW
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY OCENIAJĄCEJ
DATA WYSTAWIENIA OCENY

ocena
0-1-2 pkt

0-1-2-3 pkt

0-1-2-3 pkt

0-1-2 pkt

1-2 pkt
0-1-2-3 pkt
0-1-2 pkt
0-1-2-3 pkt

0-1-2-3 pkt

0-1-2-3 pkt

uwagi

Podlega wypełnieniu przez Przewodniczącego Komisji konkursowej:
ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW
(suma punktów przyznanych indywidualnie przez
wszystkich członków Komisji)
Minimalna wymagana liczba punktów
INICJATYWA ZAKWALIFIKOWANA DO REALIZACJI
PODPIS PRZEWODNICZĄCEGO
KOMISJI KONKURSOWEJ
DATA

TAK / NIE

