Kryteria oceny wniosków w programie Inicjatywy Sąsiedzkie
Kryteria dostępu do Programu są następujące:
1. Projekt ma charakter niekomercyjny.
2. Projekt skierowany jest do społeczności lokalnych Warszawy, ze szczególnym
uwzględnieniem mieszkańców lub osób spędzających czas w ramach danej dzielnicy.
TAK: Zespół jednoznacznie wskazał, że projekt będzie miał charakter niekomercyjny,
a jego odbiorcami będą społeczności lokalne z Warszawy
NIE: Opisany przez Zespół projekt ma charakter komercyjny i/lub nie jest skierowany
do społeczności lokalnych z Warszawy

Kryteria jakościowe Programu są następujące:
1. Jakość proponowanego przedsięwzięcia – ocena jakości proponowanych działań,
które zostaną podjęte po otrzymaniu wsparcia oraz ich rezultatów. Ocena na skali 0-3
dokonywana na podstawie informacji przedstawionych we wniosku.
a. Zespół otrzymuje punkty, jeśli:
i.

określił grupę sąsiedzką, z której się wywodzi i na rzecz której prowadzić
będzie działania (1 punkt);

ii.

przedstawił

klarowną,

przemyślaną

i

kompletną

koncepcję

przedsięwzięcia (1 punkt);
iii.

wykazał powiązanie swojej koncepcji z potrzebami społeczności
lokalnej lub/; jasno i komunikatywnie przedstawiła rezultaty podjętych
działań (1 punkt);

b.

Zespół otrzymuje 0 punktów, jeśli:
i.

nie określił grupy sąsiedzkiej;

ii.

przedstawił przedsięwzięcie w sposób niezrozumiały, bez wskazywania
jego części składowych i ogólnej koncepcji;

iii.

nie jest jasne powiązanie planowanego przedsięwzięcia z potrzebami
społeczności lokalnej, nie zostały jasno określone efekty i rezultaty
podjętych działań.

2. Adekwatność proponowanego przedsięwzięcia do wnioskowanej kwoty wsparcia i
harmonogramu. Ocena na skali 0-2 dokonywana jest na podstawie informacji
przedstawionych we wniosku.
a. Zespół otrzymuje 2 punkty, jeśli:

i.

przedstawił realistyczny

harmonogram

działań

oraz budżet,

z

uzasadnieniem wielkości wnioskowanej kwoty i poszczególnych części
składowych;
ii.

przedstawione harmonogram i budżet są adekwatne do zaplanowanych
działań.

b. Zespół otrzymuje 0 punktów, jeśli:
i.

nie podał informacji dotyczących poszczególnych pozycji budżetowych,
składających się na wnioskowaną kwotę;

ii.

nie

podał

informacji

na

temat

kolejnych

etapów

realizacji

przedsięwzięcia;
iii.

nie przedstawiła harmonogramu lub przedstawiony harmonogram był
nierealistyczny;

iv.

nie uzasadniła wielkości wnioskowanej kwoty;

v.

nie przedstawiła informacji na co planuje przeznaczyć otrzymane
wsparcie.

