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KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ ŚCIEŻKI „MIKRODOTACJE BRANŻOWE” 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Tytuł 
inicjat
ywy. 

Nr 
wni
osk
u. 

Na ile 
działania 
inicjatywy są 
adekwatne do 
celów PIL 
oraz Nowe 
FIO.  
Ilość punktów 
do 
otrzymania: 
0-5  
 

Na ile 
Wnioskodaw
ca jasno 
zdefiniował 
plan 
działania 
zawarty w 
inicjatywie i 
sposób jego 
realizacji.  
Ilość 
punktów do 
otrzymania: 
0-10  
 

Na ile 
realizacja 
Inicjatywy 
wpłynie  na 
zaangażowan
ie grupy 
realizującej 
inicjatywę 
oraz 
odbiorców 
inicjatywy.  
Ilość punktów 
do 
otrzymania: 
0-5 

Na ile 
planowana 
inicjatywa 
odpowiada 
na temat 
przewodni 
ścieżki. Ilość 
punktów do 
otrzymania: 
0-5 

Na ile 
Wnioskodaw
ca jasno 
zdefiniował 
cel oraz na 
ile inicjatywa 
zakłada 
Innowacyjno
ść pomysłu. 
Ilość 
punktów do 
otrzymania: 
0-10 

Na ile 
realizacja 
Inicjatywy 
wpłynie  na 
zaangażowani
e grupy 
nieformalnej w 
działania w 
wybranej 
ścieżce.  
 Ilość punktów 
do otrzymania: 
0-5  

Na ile 
realizacja  
danego 
tematu 
będzie miała 
wpływ na 
społeczność 
lokalną.  
Ilość punktów 
do 
otrzymania: 
0-5 

Na ile budżet jest 
adekwatny do 
zaplanowanych 
celów, rezultatów 
i zakresu działań  
(racjonalnie 
zaplanowane 
koszty wydatki i 
wkład własny).  
Ilość punktów do 
otrzymania: 0-10 

Kryterium 
strategiczne: 
Inicjatywa 
będzie 
realizowana na 
terenie gminy 
objętej 
punktami 
strategicznymi 
Ilość punktów 
do otrzymania: 
3 

Kryterium 
strategiczne: 
Inicjatywa 
będzie 
realizowana 
przez 
organizację, 
która jest 
uczestnikiem 
Korpusu 
Solidarności, 
posiada 
założone 
konto w SOW 
i jest 
organizacją 
współpracują
cą z 
wolontariusza
mi. Ilość 
punktów do 
otrzymania: 2 

Kryterium 
strategicz
ne: 
Inicjatywa 
będzie 
realizowa
na przez 
Młodą 
Organizac
ję lub 
Grupę 
Nieformal
ną która 
nie 
korzystała 
z Projektu 
PIL 2021-
2023 w 
okresie lat 
2021-
2022. 

Ilość 
punktów 
do 
otrzymani
a: 2 

OC
ENA 
ŁĄC
ZNA 
(ma
x 62 
pkt) 

Uwagi 
do 
budżet
u. 

Propon
owana 
kwota 
dofina
nsowa
nia. 

Syntety
czne 
uzasad
nienie 
oceny. 
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