
 

 

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 
Kartuskie Inicjatywy Mieszkańców 

2020(III) 

Karta oceny  
Kartuskie Inicjatywy Mieszkańców 

2020 (III) 
 

Nr Karty  

Data złożenia  

Nazwa Podmiotu  

Adres  

Nazwa 
przedsięwzięcia 

 

 

Imię i nazwisko 
Członka Komisji 
dokonującego oceny 

 

Data oceny  

 

I. Weryfikacja spełnienia kryteriów formalnych 

L.p. Kryterium Tak Nie Nie 
dotyczy 

1. Wniosek został złożony w wyznaczonym terminie i formie    

2. Formularz wniosku jest zgodny z wymaganym wzorem 
(załącznik nr 2 do Ogłoszenia) 

   

3. Wniosek został złożony przez uprawniony podmiot    

4. Wniosek oryginalny i jest podpisany przez osobę upoważnioną    

5. Wszystkie pola wniosku są wypełnione     

6. Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na obszarze Rewitalizacji (załącznik 
nr 1 do Ogłoszenia) 

   

7. Przedsięwzięcie odpowiada celom zamieszczonym w Ogłoszeniu    

8. Załączono oświadczenie (załącznik nr 4 do Ogłoszenia)    

 

L.p. Kryterium 
 

Tak Nie 

1. Wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne   

2. Wniosek nie spełnia wymogów formalnych   

3. Uwagi: 

4. Podpis Członka Komisji Oceny Projektów:  

5. Data oceny  

 



 

 

II. Ocena merytoryczna projektu 

L.p. Kryterium Maksymalna 
liczba 
punktów 

Przyznana 
liczba 
punktów 

1. Przedsięwzięcie jest innowacyjnym, nie organizowanym do tej 
pory uzupełnieniem Kompleksowej Rewitalizacji Centrum Kartuz 

Od 0 do 15  

2. Realizacja inicjatywy spowoduje aktywizację mieszkańców 
zarówno w trakcie realizacji przedsięwzięcia jak  
i zakłada trwałość pozytywnej zmiany 

Od 0 do 10  

3. Projekt wpływa na zwiększenie ilości odnowionych miejsc do 
spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu 

Od 0 do 10  

4. Przedsięwzięcie zakłada namacalną, widoczną i trwałą pozytywną 
zmianę w przestrzeni obszaru rewitalizacji – Centrum Kartuz 

Od 0 do 15  

5. Inicjatorzy deklarują wniesienie wkładu własnego rzeczowego lub 
finansowego lub osobowego (specjaliści z zakresu architektury 
krajobrazu lub równoważne, specjaliści z branży remontowo-
budowlanej, zagospodarowania zieleni lub inni których udział jest 
niezbędny do przeprowadzenia warsztatów w ramach danego 
przedsięwzięcia*) do współorganizacji przedsięwzięcia 

Od 0 do 20  

 

Uwagi: 
 
 
 
 

 

Maksymalna liczba punktów: 70 

Liczba przyznanych punktów:  

 

Rekomenduje się przeznaczenie kwoty na organizację przedsięwzięcia zł 

Rekomendowany termin realizacji  

 

 

*Do Karty zgłoszenia załączono oświadczenie o gotowości do współrealizacji przedsięwzięcia.   

 


