
 
 
Załącznik nr 3 do regulaminu projektu - „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021 - 2023” 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ ŚCIEŻKI „ODDOLNE INICJATYWY MIESZKAŃCÓW” 

 

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

Tytuł 
inicjatywy. 

Nr 
wnio
sku. 

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

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

Na ile realizacja 
Inicjatywy 
wpłynie  na 
zaangażowanie 
grupy 
realizującej 
inicjatywę, 
grupy 
nieformalnej 
oraz  
środowiska 
lokalnego.  
Ilość punktów 
do otrzymania: 
0-10 

Na ile inicjatyw 
zakłada korzyści 
dla środowiska 
lokalnego. Ilość 
punktów do 
otrzymania: 0-5 

Na ile działania 
ujęte w planie 
promocji 
przewidują 
różnorodny, 
skuteczny i 
efektowny sposób 
komunikowania o 
planowanych 
działaniach w 
ramach danej 
Inicjatywy 
Ilość punktów do 
otrzymania: 0-5 

Na ile 
zaplanow
ane 
działania 
wpłynął 
na 
wykorzyst
anie 
zasobów 
lokalnych. 
Ilość 
punktów 
do 
otrzymani
a: 0-5  

Na ile 
działania 
przewiduj
ą 
podejmo
wanie 
działań w 
partnerst
wie. Ilość 
punktów 
do 
otrzymani
a: 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 
współpracującą z 
wolontariuszami. 
Ilość punktów do 
otrzymania: 2 

Kryterium 
strategiczne
: Inicjatywa 
będzie 
realizowana 
przez Młodą 
Organizację 
lub Grupę 
Nieformalną 
która nie 
korzystała z 
Projektu PIL 
2021-2023 
w okresie 
lat 2021-

2022. Ilość 
punktów do 
otrzymania
: 2 

OCE
NA 
ŁĄC
ZNA 
(max 
62 
pkt) 

Uwa
gi do 
budż
etu. 

Propon
owana 
kwota 
dofinan
sowani
a. 

Synt
etycz
ne 
uzas
adnie
nie 
ocen
y. 
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