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Formularz oceny wniosku o realizację zadania publicznego
w ramach programu „Regranting Dzielnicy Wisły”

dot. wniosku numer ………. z dnia ………………………………
KRYTERIUM

LICZBA
PUNKTÓW

UZASADNIENIE / UWAGI
(jeśli wymagane)

Kryterium I
FORMA UDZIAŁU WNIOSKODAWCY
(suma punktów za każdy rodzaj wkładu)
Kryterium II
WKŁAD WŁASNY WNIOSKODAWCY
W FORMIE PRACY SPOŁECZNEJ
Kryterium III
ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW
BUDŻETOWYCH
M.ST. WARSZAWY
Kryterium IV
STAN PRZYGOTOWANIA LUB REALIZACJI
ZADANIA
Kryterium V
CELOWOŚĆ REALIZACJI ZADANIA Z
PUNKTU WIDZENIA POTRZEB
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
Kryterium VI
REALNOŚĆ KOSZTORYSU
Kryterium VII
DOŚWIADCZENIE PRZY REALIZACJI
PROJEKTÓW
Minimum 20 punktów (tak/nie)

Uwagi dodatkowe oceniającego
(w szczególności dotyczące zaangażowania
osobowego m.st. Warszawy, możliwości
realizacji projektu w ramach innego
trybu/procedury)

……………………………………….
Data

…………………………………..
podpis
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Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
programy „Regranting Dzielnicy Wisły”

Kryterium I
FORMA UDZIAŁU WNIOSKODAWCY
świadczenie pracy społecznej – 3 punkty
świadczenie rzeczowe – 2 punkty
świadczenie finansowe – 2 punkty (gdy stanowi ono minimum 10% kosztów realizacji
zadania)
Kryterium II
WKŁAD WŁASNY WNIOSKODAWCY W FORMIE PRACY SPOŁECZNEJ
Wartość pracy społecznej w stosunku do wartości zadania:
powyżej 61% – 6 punktów
od 31% do 60% – 4 punkty
od 11 do 30% – 2 punkty
od 1 do 10% – 1 punkt
Wartość pracy społecznej należy określić w odniesieniu do ceny rynkowej za pracę o
porównywalnym charakterze. Wartość pracy społecznej można obliczyć mnożąc liczbę
«osobogodzin» danej pracy przez wartość rynkową godziny tej pracy. Liczba «osobogodzin»
to suma wszystkich godzin przepracowanych przez wszystkie zaangażowane osoby przy
danej pracy. Wartość całego zadania rozumiana jest jako suma wartości wszystkich
świadczeń (rzeczowych, finansowych i pracy społecznej) wszystkich partnerów
w ramach zadania.
Kryterium III
ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH M.ST. WARSZAWY
od 0% do 20% wartości zadania – 5 punktów
od 21% do 40% wartości zadania – 4 punkty
od 41% do 60% wartości zadania – 3 punkty
od 61% do 80% wartości zadania – 2 punkty
Powyżej 80% wartości zadania – 1 punkt
Wartość zadania rozumiana jest jako suma wartości wszystkich świadczeń wszystkich
partnerów w ramach zadania.
Kryterium IV
STAN PRZYGOTOWANIA LUB REALIZACJI ZADANIA
(od 1 do 5 punktów) – oceniający przyznaje punkty na podstawie dokonanej przez siebie
oceny, którą szczegółowo uzasadnia.
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Kryterium V
CELOWOŚĆ REALIZACJI ZADANIA Z PUNKTU WIDZENIA POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
(od 1 do 5 punktów) – oceniający przyznaje punkty na podstawie dokonanej przez siebie
oceny, którą szczegółowo uzasadnia, biorąc pod uwagę w szczególności szacunkową liczbę
beneficjentów zadania.
Kryterium VI
REALNOŚĆ KOSZTORYSU
(od 1 do 5 punktów) – oceniający przyznaje punkty na podstawie dokonanej przez siebie
oceny, którą szczegółowo uzasadnia, biorąc pod uwagę realność kosztów, stosunek
nakładów do efektów oraz przejrzystość i szczegółowość kosztorysu
Kryterium VI
DOŚWIADCZENIE PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW
(od 1 do 5 punktów) – oceniający przyznaje punkty na podstawie dokonanej przez siebie
oceny, którą szczegółowo uzasadnia, biorąc pod uwagę doświadczenie wnioskodawcy przy
realizowaniu projektów, społecznych, dofinansowywanych ze środków publicznych,
angażujących społeczności lokalne
Wniosek, który otrzyma mniej niż 20 punktów, nie może być realizowany.

