Kryteria oraz karta oceny wniosków o dotacje – punktacja
przyznawana jest w pełnych punktach
1. Wpływ proponowanych działań na zwiększenie świadomości społecznej w zakresie
poszanowania środowiska wodnego oraz budowanie postawy współodpowiedzialności za jego
stan (0-5 pkt.)

Punktacja
0-1
2-3

4-5

Warunki oceny
Realizacja działań ma minimalny realny wpływ na kształtowanie świadomości
ekologicznej społeczności lokalnej, tzn. przy minimalnym zaangażowaniu
społeczności lokalnej.
Realizacja działań wpływa na kształtowanie świadomości społeczności lokalnej
w zakresie konieczności poprawy środowiska wodnego oraz zwiększenia
współodpowiedzialności, tzn. przy minimalnym zaangażowaniu społeczności
lokalnej oraz włączeniu społeczności w działania edukacyjne.
Realizacja działań przyczyni się w znacznym stopniu do zwiększenia
świadomości społeczności lokalnej w zakresie konieczności poprawy środowiska
wodnego oraz zwiększenia współodpowiedzialności, tzn. przy szerokim
zaangażowaniu społeczności lokalnej i różnorodnych działaniach edukacyjnych
skierowanych do różnych grup społecznych.

2. Budowanie partnerstwa poprzez aktywne angażowanie mieszkańców oraz instytucji lokalnych
w planowanie i realizację projektu oraz działania wspólne na rzecz poszanowania zasobów
wodnych jako impuls dla rozwoju zrównoważonego (0-3 pkt.)

Punktacja
0
1
2
3

Warunki oceny
Realizacja całości zadania sprowadza się do wykonania projektu, do którego
zakontraktowana jest zewnętrzna firma*, bez aktywnego zaangażowania
społeczności lokalnej. Brak elementu budowania partnerstwa.
Projekt jest realizowany przez organizację wnioskującą, w tym zlecenie zadań
firmie zewnętrznej.
W realizacji projektu aktywnie współpracuje społeczność szkolna lub mieszkańcy,
samorząd, etc. Realizacja projektu przyczynia się do budowania partnerstwa z
sektorem publicznym, prywatnym lub pozarządowym.
W realizacji projektu aktywnie współpracuje cała społeczność lokalna: młodzież
szkolna, nauczyciele, rodzice, samorząd, organizacje pozarządowe, miejscowe
firmy, parafia, etc. Realizacja projektu buduje partnerstwo z sektorem publicznym,
prywatnym i pozarządowym

*) Wynajęcie podwykonawcy specjalistycznych prac, np. wymagających ciężkiego sprzętu, nie jest traktowane
jako błąd, jeśli zasadniczą część pracy wykona społeczność.

3. Zabezpieczenie trwałości projektu w latach kolejnych i kontynuacja działań (0-2 pkt.)

Punktacja
0
1
2

Warunki oceny
Brak informacji na temat ew. kontynuacji.
Deklarowana jest kontynuacja, np. w formie opieki nad terenem, poszerzenia
zakresu inicjatyw etc.
Projekt jest pomyślany jako I etap realizacji, przedstawionej w projekcie
konkretnej koncepcji działania.

4. Mobilizowanie dodatkowego wsparcia finansowego i/lub rzeczowego – minimalny wymagany
wkład innych źródeł finansowania to 20% kosztów całkowitych projektu, np. praca
wolontariuszy, wsparcie od władz lokalnych, organizacji pozarządowych, firm, osób
indywidualnych oraz innych darczyńców (1-3 pkt.)

Punktacja
0

1

2

3

Warunki oceny
W realizację zadań angażowane są tylko środki Funduszu Kropli Beskidu, brak
wymaganego wkładu innych źródeł finansowania (min. 20% kosztów
całkowitych projektu. Kwota wnioskowanej dotacji =100% kosztów
całkowitych projektu).
Wymagany wkład innych źródeł finansowania (min. 20% kosztów całkowitych
projektu) stanowią środki własne organizacji (np. środki finansowe,
wyceniony wkład rzeczowy, praca wolontariuszy), gdzie minimum 30% ich
wartości stanowią środki zagwarantowane na etapie składania wniosku.
Wymagany wkład innych źródeł finansowania (min. 20% kosztów całkowitych
projektu) stanowią środki własne organizacji i środki finansowe/rzeczowe
pochodzące z innych źródeł (gmina, lokalny biznes, itp.), gdzie minimum
30% ich wartości stanowią środki zagwarantowane na etapie składania
wniosku.
Wymagany wkład innych źródeł finansowania (min. 20% kosztów całkowitych
projektu) stanowią środki własne organizacji i środki finansowe/rzeczowe
pochodzące z innych źródeł (gmina, lokalny biznes, itp.), gdzie minimum
50% ich wartości stanowią środki zagwarantowane na etapie składania
wniosku.

5. Wkład w promocję tradycji regionu (0-2 pkt.)
6. (DOTYCZY WYŁĄCZNIE DOTACJI II STOPNIA) Praktyczny charakter proponowanych
działań, które przyczynią się do poprawy stanu wód i środowiska przyrodniczego, przynosząc
wymierne efekty i korzyści dla społeczności lokalnych; działania w projekcie muszą wyraźnie
odnosić się do ochrony i poprawy stanu zasobów wodnych (0-5 pkt.)

Punktacja
0-1

2-3
4-5

Warunki oceny
Realizacja działań przyniesie niewielką zmianę środowiskową – działania
w niewielkim zakresie przyczynią się do poprawy środowiska wodnego, po
zakończeniu projektu trudno będzie wskazać wymierne korzyści dla społeczności
lokalnej i środowiska.
Realizacja działań przyniesie zmianę środowiskową – przyczyni się do poprawy
stanu środowiska wodnego, po zakończeniu projektu będzie można łatwo wskazać
korzyści dla społeczności lokalnej i środowiska.
Realizacja działań przyniesie znaczącą, wymierną zmianę środowiskową przyczyni się do poprawy i ochrony stanu zasobów wodnych, po zakończeniu
realizacji projektu będzie można łatwo wskazać wymierne korzyści dla
społeczności lokalnej; uwzględniono dalsze działania związane z ochroną
zasobów wodnych, będą rozwijane i kontynuowane w latach następnych.

Kryteria uzupełniające:
7.Współpraca z innymi organizacjami z terenu gmin nie objętych Programem (0-1 pkt.)
8. Innowacyjność projektu (0-1 pkt.)
Spełnienie kryteriów opisanych w punktach od 1 do 5 w przypadku dotacji I stopnia i od 1do 6
w przypadku dotacji II stopnia jest obowiązkowe; spełnienie kryterium 7 i 8 może stanowić
o wyższej ocenie wniosku.

