Załącznik nr 3
do Regulaminu konkursu inicjatyw lokalnych „Kultura na Zakręcie 2019”
KARTA OCENY
TYTUŁ PROJEKTU:………………………………………………………..................................................................................
WNIOSKODAWCA:..........................................................................................................................................

LP.

KRYTERIA OCENY

Punktacja

1

Zgodność projektu z celami oraz założeniami konkursu

TAK- 1 pkt
NIE- 0 pkt

2

Jakość i rzetelność wypełnienia wniosku konkursowego

0-5 pkt

3

Innowacyjność (preferowane będą projekty nowatorskie, w których
zastosowano oryginalne metody i narzędzia dydaktyczne, odkrywcze
formy przekazywania wiedzy, doświadczeń i umiejętności w zakresie
edukacji kulturalnej. Dodatkowo punktowane będą projektu, w
których w sposób kreatywny wykorzystano nowe technologie i
media jako źródło włączenia młodych ludzi w proces twórczy.
Preferowane będą inicjatywy nowe tzn. inne niż te zrealizowane w
ramach poprzednich edycji projektu „Kultura Na Zakręcie”)

0-5 pkt

4

Trwałość projektu (kontynuacja projektu po jego zakończeniu, szansa
na dalszą współpracę z Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w
Wiszni Małej)

0-5 pkt

5

Zaspokojenie potrzeb lokalnych

0-5 pkt

6

Zasięg terytorialny (zadanie skierowane do mieszkańców jednej
miejscowości, kilku miejscowości, mieszkańców całej gminy)

7

Liczba odbiorców (ilość odbiorców, preferowane będą wnioski
obejmujące grupy preferowane tj. młodzież oraz osoby w wieku 50+)

0-3 pkt
Jedna miejscowość-1 pkt
Kilka miejscowości- 2 pkt
Obszar Gminy- 3 pkt
0-5 pkt

8

Wykorzystanie zasobów lokalnych (ludzie- zaangażowanie zespołu w
realizację zadań projektu oraz wykorzystanie potencjału tych osób
miejsce- wykorzystanie przestrzeni publicznej w gminie tj.
preferowane będą wnioski wykorzystujące infrastrukturę świetlic
gminnych, dziedzictwo lokalne- nawiązanie i promocja lokalnego
dziedzictwa).

PODSUMOWANIE

Ocena

0-5 pkt

0-34 pkt

Uwagi:..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Imię i nazwisko oceniającego*:.............................................................................................................

Niniejszym oświadczam, że:
 Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu Inicjatyw Lokalnych „Kultura na
Zakręcie 2019”.
 Zapoznałem/zapoznałam się Diagnozą lokalną potrzeb kulturalnych Mieszkańców Gminy
Wisznia Mała.
 Nie pozostaję z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie w takim stosunku prawnym
lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności.
W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie Organizatora Konkursu i wycofania się z oceny danego
projektu inicjatyw.
 Zobowiązuje się do wypełnienia moich obowiązków w sposób uczciwy i sprawiedliwy,
zgodnie z posiadaną wiedzą.
....................................
Data*
W związku z zaistnieniem jednej
z oceny niniejszego projektu inicjatyw.
....................................
Data*

...........................................
Czytelny podpis*
z

powyższych

okoliczności

podlegam

wykluczeniu

...........................................
Czytelny podpis*

*Nie wpisanie imienia, nazwiska, daty i czytelnego podpisu skutkuje unieważnieniem karty oceny.

