KRYTERIA
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Myślenice 2019
NAZWA KRYTERIUM
KRYTERIUM I
Spójność inicjatywy z potrzebami społeczności lokalnej i priorytetami samorządu
gminnego (zgodność z dokumentami strategicznymi, programami, uchwałami RM ) 1
KRYTERIUM II
Celowość inicjatywy/przedsięwzięcia
KRYTERIUM III
Atrakcyjność pomysłu dla społeczności, oryginalność i innowacyjność przedsięwzięcia,
a w przypadku działań cyklicznych – nowe elementy (innowacyjność to m.in. zwrócenie
uwagi na problemy i potrzeby dotychczas pomijane lub bagatelizowane i znalezienie
sposobu ich rozwiązania)
KRYTERIUM IV
Liczba osób, którym służyć będzie inicjatywa/przedsięwzięcie
Do 15 osób.
Powyżej 15 osób do 50 osób.
Powyżej 50 osób do 100 osób
Powyżej 100 osób do 200 osób
Powyżej 200 osób do 500 osób
Powyżej 500 osób do 1000 osób
Powyżej 1000 osób
KRYTERIUM V
Liczba osób zaangażowanych w przygotowanie i realizacje inicjatywy
KRYTERIUM VI
Działania informacyjne i promocyjne przedsięwzięcia
KRYTERIUM VII
Wysokość udziału finansowego wnioskodawcy w całkowitych szacunkowych kosztach
realizacji przedsięwzięcia
Do 15%
Powyżej 15% do 20%
Powyżej 20% do 40%
Powyżej 40% do 60%
Powyżej 60% do 80%
Powyżej 80%
KRYTERIUM VIII
Wielkość rzeczowego wkładu o wnioskodawcy w realizację inicjatywy/przedsięwzięcia
KRYTERIUM IX
Wielkość osobowego wkładu pracy społecznej wnioskodawcy w realizację inicjatywy/
przedsięwzięcia
Do 20 godz.
Powyżej 20 godz. do 50 godz.
Powyżej 50 godz. do 100 godz.
Powyżej 100 godz. do 200 godz.
Powyżej 200 godz. do 300 godz.
Powyżej 300 godz.
KRYTERIUM X
Wielkość przewidywanych przyszłych nakładów na utrzymanie efektów zrealizowanego
przedsięwzięcia obciążających budżet Miasta i Gminy Myślenice, 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)
Kryterium XI
Racjonalność i efektywność wydatków, ewentualne opłaty dla uczestników inicjatywy i
ich przeznaczenie
Harmonogram rzeczowo-finansowy, budżet zadania, metodologia liczenia kosztów
(rynkowe), ewentualne opłaty dla uczestników inicjatywy i ich przeznaczenie
Kryterium XII
Stan przygotowania przedsięwzięcia
Rezerwacje, potwierdzenia, deklaracje udziałowców, sponsorów, inne dokumenty
potwierdzające stan zaawansowania przygotowań
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Dokumenty strategiczne: Strategia Rozwoju Gminy na lata 2016 – 2020, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, Plan
Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego.

Kryterium XIII
Zaangażowanie środków budżetu Miasta i Gminy Myślenice w realizację inicjatywy/
przedsięwzięcia
Do 500 zł
Powyżej 500 zł do 1000 zł
Powyżej 1000 zł do 2000 zł
Powyżej 2000 zł do 3000 zł
Powyżej 3000 zł do 5000 zł
Powyżej 5000
Kryterium XIV
Doświadczenie w dotychczasowej współpracy *pkt. ujemne przyznawane są jedynie w
przypadku nieprawidłowości w rozliczeniach dotychczasowych wniosków
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