
                   
                
 
 
 
 
 
 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

 

 

KARTA OCENY 
Inicjatywy zgłoszonej w ramach IV edycji konkursu „Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej” 

 

I. Dane informacyjne: 
 

Rodzaj inicjatywy:  

Nazwa Zgłaszającego:  

Tytuł inicjatywy:  

Data wpływu zgłoszenia:  

 
II. Ocena zgłoszonej inicjatywy: 
 

Kryteria oceny 
Skala 
oceny 

Liczba przyznanych punktów  

I II III IV V Średnia 

Zaangażowanie mieszkańców przy realizacji 
inicjatywy. Sposób weryfikacji: listy, 
dokumentacja zdjęciowa. 

0-20       

Długofalowe oddziaływanie 
przedsięwzięcia. Sposób weryfikacji: 
uzasadnienie w formularzu zgłoszeniowym. 

0-10       

Współpraca przy realizacji z organizacjami 
społecznymi i grupami nieformalnymi (np. 
OSP, KGW). Sposób weryfikacji: opis w 
formularzu zgłoszeniowym. 

0-20       

Przedsięwzięcie wpływa na łączenie 
pokoleń (głównie młodzież i seniorów). 
Sposób weryfikacji: opis i uzasadnienie w 
formularzu zgłoszeniowym. 

0-10       

Innowacyjność/oryginalność 
przedsięwzięcia.  
Sposób weryfikacji: uzasadnienie w 
formularzu zgłoszeniowym. 

0-20       

Źródła pozyskania środków na realizację. 
Sposób weryfikacji: opisanie budżetu z 
informacją z jakich źródeł pochodziły środki 
np. granty, projekty, fundusz sołecki, 
sponsorzy, składki mieszkańców. 

0-10       

Forma/sposób przygotowania zgłoszenia. 
Sposób weryfikacji: zgłoszenie wypełnione 
przejrzyście, spełniające wymogi 
Regulaminu, potwierdzone dokumentacją 
fotograficzną. 

0-10       

Razem punkty:   
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III. Dodatkowe uwagi: 
 

 
 

 
 

 
 
IV. Deklaracja bezstronności: 
 

 
Oświadczam, że:  

• Nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem związany/a 

z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z uczestnikiem konkursu. 

• Nie pozostaję z uczestnikiem konkursu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.  

 
Data i podpis Członków Komisji: 
 

I. Imię i nazwisko Członka Komisji    ………………………………………………………….. (podpis) 

II. Imię i nazwisko Członka Komisji    ………………………………………………………….. (podpis) 

III. Imię i nazwisko Członka Komisji    ………………………………………………………….. (podpis) 

IV. Imię i nazwisko Członka Komisji    ………………………………………………………….. (podpis) 

V. Imię i nazwisko Członka Komisji    ………………………………………………………….. (podpis) 

 

 
V. Podpis Komisji konkursowej: 
 

I. Imię i nazwisko Członka Komisji    ………………………………………………………….. (podpis) 

II. Imię i nazwisko Członka Komisji    ………………………………………………………….. (podpis) 

III. Imię i nazwisko Członka Komisji    ………………………………………………………….. (podpis) 

IV. Imię i nazwisko Członka Komisji    ………………………………………………………….. (podpis) 

V. Imię i nazwisko Członka Komisji    ………………………………………………………….. (podpis) 

 

 

………………………………………………………..                  
           (miejscowość, data)           


