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Lp. Kryterium Opis Punktacja Punkty Uzasadnienie oceny 

1. 
 

Doświadczenie 
wnioskodawcy 

Preferuje się wnioskodawców, 
którzy zrealizowali co najmniej 1 
projekt (lub więcej) finansowany 
ze źródeł zewnętrznych (do 
źródeł tych nie zalicza się 
darowizn). 
 
Weryfikacja: na podstawie 
informacji przedstawionych 
przez Wnioskodawcę – np. 
kopie umów o dofinansowanie, 
które zostały ukończone i 
rozliczone przed dniem złożenia 
wniosku o przyznanie grantu, 
oświadczenie z wykazem 
zrealizowanych projektów. 

Wnioskodawca zrealizował co 
najmniej 2 projekty 
finansowane ze środków 
zewnętrznych- 3 punkty 

 
Wnioskodawca zrealizował 1 
projekt finansowany ze 
środków zewnętrznych- 1 
punkt 

 
Wnioskodawca nie zrealizował 
do momentu złożenia wniosku 
żadnego projektu – 0 punktów 

  

2. Sposób realizacji   

Preferuje się projekty które nie 
mają charakteru jednorazowych 
wydarzeń i mają wymiar 
edukacyjny dla uczestników (np. 
w formie warsztatów, szkoleń, 
konkursów, itp.) 
Weryfikacja: na podstawie 
wniosku o przyznanie grantu  

Projekt dotyczy 
przedsięwzięcia o charakterze 
cyklicznym (przynajmniej 2 
spotkania) i ma wymiar 
edukacyjny dla uczestników- 5 
punktów 

 
Projekt dotyczy 
przedsięwzięcia o charakterze 
jednorazowym 
(przedsięwzięcie nie zakłada 
realizacji w formie co najmniej 
j dwóch spotkań o charakterze 
edukacyjnym, ma charakter 
jednorazowej 
imprezy/spotkania/konferencji/
zawodów sportowych itp.)- 0 
punktów 

  

 Zakres tematyczny 

Preferuje się projekty, które 
dotyczą podejmowania 
aktywnych działań na rzecz 
ochrony środowiska naturalnego 

Projekt przewiduje realizację 
działań w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego i 
zmian klimatu (np. warsztaty, 

  



 
 
 

oraz  zmian klimatu (np. 
promowanie 
działań/zachowań/postaw na 
rzecz zmniejszania/ograniczania 
negatywnego wpływu człowieka 
na środowisko, w tym 
promowanie transportu 
rowerowego i publicznego, 
wykorzystywanie usług i 
produktów lokalnych, 
pochodzących rolnictwa 
ekologicznego, wykorzystywania 
opakowań wielorazowego 
użytku, itd.) 
Weryfikacja: na podstawie 
wniosku o przyznanie grantu 
 

konkursy, publikacje, 
happeningi, kampanie 
informacyjne, itp.)- 3 punkty 
 
Projekt  nie przewiduje 
realizacji działań w zakresie 
ochrony środowiska 
naturalnego i zmian klimatu- 0 
punktów 

3. Wkład własny 

Preferowane są projekty, w 
ramach których wkład własny 
będzie wyższy niż 5 % 
wnioskowanej wartości grantu; 
Wkład własny może być tylko 
wkład finansowy, który stanowi 
środki pochodzące z innych 
dotacji, darowizn, składek 
członkowskich. 
 
Weryfikacja: informacje 
przedstawione przez 
Wnioskodawcę –wniosek o 
przyznanie grantu 

Wnioskodawca  wnosi wkład 
własny w wysokości powyżej 
10% wnioskowanej wartości 
grantu- 3 punkty 
 
Wnioskodawca wnosi wkład 
własny w wysokości powyżej 
5 do 10 % wnioskowanej 
wartości grantu- 2 punkty 
 
Wnioskodawca wnosi wkład 
własny w wysokości 5 % 
wnioskowanej wartości 
grantu- 1 punkt 
 
Wnioskodawca nie wnosi 
wkładu własnego- 0 punktów 

 
 

  

4. 
Miejsce realizacji 
projektu w ramach 
grantu 

Preferuje się projekty 
realizowane w miejscowościach 
do 500 mieszkańców. 
W przypadku gdy projekt będzie 
realizowany na terenie kilku 
miejscowości, bierze się pod 
uwagę tę największą.  
Weryfikacja: na podstawie 
danych pozyskanych z gmin, na 
terenie których będą 
realizowane granty; bierze się 
pod uwagę stan na 31 grudnia 
roku poprzedzającego rok 
złożenia wniosku o powierzenie 
grantu. 

Projekt jest realizowany na 
terenie miejscowości do 500 
mieszkańców- 5 punktów 
 
Projekt jest realizowany na 
terenie miejscowości powyżej 
500 do 1000 mieszkańców- 3 
punkty 
 
Projekt jest realizowany na 
terenie miejscowości powyżej 
1000 do 2000 mieszkańców – 
1 punkt 
 
Projekt jest realizowany w 
miejscowości powyżej 2000 
mieszkańców- 0 punktów 

  

5. 
Integracja 
środowiska 
lokalnego 

Preferuje się projekty, w ramach 
których społeczność lokalna jest 
zaangażowana w planowanie 
projektu oraz jego realizację, 
które angażują osoby (np. 
wolontariuszy, partnerów 

 
Wnioskodawca zakłada 
zaangażowania innych 
podmiotów (instytucji 
publicznych, partnerów 
społecznych i gospodarczych) 

  



 
 
 

instytucjonalnych, społecznych, 
gospodarczych)  
Weryfikacja: informacje 
przedstawione przez 
Wnioskodawcę – wniosek o 
przyznanie grantu; 
udokumentowane konsultacje: 
lista obecności i przebieg 
konsultacji, wnioski, 
rekomendacje, itp.; kopie 
zawartych porozumień 

w planowanie i realizację 
projektu (potwierdzenie na 
podstawie zawartych 
porozumień)- 5 punktów 
 
Wnioskodawca zakłada 
zaangażowanie społeczności 
lokalnej w planowanie 
(udokumentowane 
konsultacje) realizację 
projektu – 3 punkty 
 
Projekt nie zakłada 
zaangażowania społeczności 
lokalnej na żadnym z etapów, 
od przygotowania do 
realizacji- 0 punktów 
 

 

Maksymalna liczba  
punktów – 24 
Minimalna liczba 
punktów kwalifikująca 
projekt do wsparcia- 14  

Suma przyznanych punktów:   

 
 
 

Imię i nazwisko osoby oceniającej  Podpis Miejsce i Data 
   

 

 
 


