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Załącznik nr 2
do regulaminu konkursu na „Inicjatywę Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich 2017”

KARTA OCENY
w konkursie na „Inicjatywę Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich 2017”
A. Informacje o zgłoszeniu
Imię i nazwisko

Nr

oceniającego

zgłoszenia

Nazwa organizacji/
grupy nieformalnej

Nazwa inicjatywy

Imię i nazwisko
osoby
reprezentującej
grupę/organizację
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B. Ocena zgłoszenia
Kryteria oceny
1. Opis zrealizowanej inicjatywy z uwzględnieniem zasięgu
oddziaływania i kształtowania krajobrazu wiejskiego, w którym
została wykonana.
Oceń skalę i jakość opisanych działań. Oceń efektywność poprzez określoną
liczbami ilość spotkań, wydarzeń, uczestników, odbiorców, osób i
mieszkańców zaangażowanych w działaniach.

Ocena

     

2. Aktywność i partnerskie działanie przy realizacji inicjatywy.
Czy w zrealizowaną inicjatywę zaangażowane były organizacje pozarządowe
oraz grupy nieformalne oraz istotność ich roli w działaniu?
Czy opisane działania realizowane były z partnerami lub z innymi podmiotami
z obszaru Partnerstwa „Krainy Łęgów Odrzańskich”?

     

Czy zrealizowana inicjatywa wpłynęła na zachowanie tożsamości wsi,
kultywowanie tradycji, obyczajów, itp?
3. Realizacja inicjatywy z udziałem pracy społecznej i środków
zewnętrznych.
Czy inicjatywa została zrealizowana z udziałem źródeł zewnętrznych?
Zaangażowanie i współdziałanie lokalnych stowarzyszeń i grup mieszkańców
w zrealizowanych zadaniach, a także ich paca społeczna.

   
   

4. Spójność z kierunkami rozwoju obszaru, na którym zrealizowano
inicjatywę.
Czy zrealizowana inicjatywa jest zgodna z opracowanym dokumentem
określającym kierunki rozwoju np. Planem Odnowy Miejscowości lub innym
dokumentem określającym strategię? (0-2pkt)

     

Czy zrealizowana inicjatywa jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju LGD
Kraina Łęgów Odrzańskich i tym samym jest zgodna z Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich- Leader ? (0-3pkt)
5. Innowacyjność inicjatywy.
Czy zrealizowana inicjatywa zawierała innowacyjne pomysły, działania oraz
sposób ich planowania?
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6. Trwałość inicjatywy.

   

Czy zrealizowana inicjatywa w sposób trwały będzie służyć mieszkańcom?
7.

Lista załączników.

Czy załączona została do zgłoszenia dokumentacja wydarzeń i działań typu:
fotografie, wydawnictwa oraz inne materiały potwierdzają wyżej opisaną
inicjatywę?

   

Czy skala załączonych dokumentów jest współmierna do wyżej opisanych
dokonań?

Uzyskana liczba punktów

……
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Maksymalna liczba punktów

Prosimy o zakreślenie znakiem „X” pola odpowiadającego wystawionej ocenie przez Członka Komisji, następnie
podsumowanie zakreślonych ocen z 7 ramek i wpisanie wyniku w wierszu „Uzyskana liczba punktów”. Po podpisaniu karty
oceny prosimy o przekazanie karty Przewodniczącemu Komisji.
UWAGA NIE OCENIAMY DZIAŁAŃ, KTÓRE NIE SĄ OPISANE W ZGŁOSZENIU!!!

……………………………………………..
Podpis Członka Komisji
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