
Program wsparcia Mobilni w kulturze 

Kryteria oceny wniosków 

 

 

a.             Kryterium dostępu: 

● Prowadzenie od co najmniej 5 lat na terenie m.st. Warszawy działań 

polegających na twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury, edukacji 

artystycznej lub opieki nad zabytkami. Kryterium tak/nie – ocena jest 

dokonywana na podstawie informacji przedstawionych w wniosku oraz 

załączonych ewentualnie dokumentów. 

○ TAK: Osoba wnioskująca przedstawiła wiarygodne informacje na temat 

swojej działalności na terenie m.st. Warszawy w przeciągu ostatnich 5 

lat. 

○ NIE: Osoba wnioskująca w niewystarczającym stopniu 

opisała/przedstawiła swoje działania na terenie m.st Warszawy. 

b.             Kryteria jakościowe: 

● Jakość proponowanego przedsięwzięcia – ocena jakości proponowanych 

działań, które zostaną podjęte po otrzymaniu wsparcia oraz ich rezultatów. 

Ocena na skali 0-4 dokonywana na podstawie informacji przedstawionych we 

wniosku. 

○ Osoba wnioskująca otrzymuje 4 punkty, jeśli: 

■ Przedstawiła klarowną, przemyślaną i kompletną koncepcję 

przedsięwzięcia. 

■ Wykazała powiązanie swojej koncepcji z prowadzonymi przez 

siebie do tej pory działaniami.   

■ Wskazała grupę odbiorców i/lub adresatów przedsięwzięcia i opisał 

sposoby dotarcia do niej. 

■ Jasno i komunikatywnie przedstawiła efekty i rezultaty podjętych 

działań. 

○ Osoba wnioskująca otrzymuje 0 punktów, jeśli: 

■ Przedstawiła przedsięwzięcie w sposób niezrozumiały, bez 

wskazywania jego części składowych i ogólnej koncepcji. 

■ Nie jest jasne powiązanie planowanego przedsięwzięcia z 

prowadzoną dotychczas działalnością Osoby wnioskującej 

■ Nie została opisana grupa odbiorców i/lub adresatów i sposób 

dotarcia do niej 

■ Nie są jasno określone efekty i rezultaty podjętych działań 
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● Adekwatności proponowanego przedsięwzięcia do wnioskowanej kwoty 

wsparcia i harmonogramu. Ocena na skali 0-2 dokonywana na podstawie 

informacji przedstawionych we wniosku. 

○ Osoba wnioskująca otrzymuje 2 punkty, jeśli: 

■ Przedstawiła realistyczny harmonogram działań. 

■ Przedstawiła realistyczny budżet, z uzasadnieniem wielkości 

wnioskowanej kwoty i poszczególnych części składowych.  

■ Przedstawione harmonogram i budżet są adekwatne do 

zaplanowanych działań. 

○ Osoba wnioskująca otrzymuje 0 punktów, jeśli: 

■ Nie podała informacji dotyczących poszczególnych pozycji 

budżetowych, składających się na wnioskowaną kwotę 

■ Nie podała informacji na temat kolejnych etapów realizacji 

przedsięwzięcia. 

■ Nie przedstawiła harmonogramu lub przedstawiony 

harmonogram był nierealistyczny. 

■ Nie uzasadniła wielkości wnioskowanej kwoty. 

■ Nie przedstawiła informacji na co planuje przeznaczyć 

otrzymane wsparcie. 

 

● Potrzeba uzyskania wsparcia. Ocena na skali 0-2 dokonywana na podstawie 

informacji przedstawionych we wniosku. 

○ Osoba wnioskująca otrzymuje 2 punkty, jeśli: 

■ Przedstawiła w sposób wiarygodny pogorszenie swojej sytuacji 

materialnej i/lub utratę innych źródeł utrzymania, spowodowane 

pandemią COVID-19. 

○ Osoba wnioskująca otrzymuje 0 punktów, jeśli: 

■ Nie przedstawiła informacji o swojej sytuacji materialnej. 

■ Określiła, że nie uległa ona pogorszeniu wskutek pandemii 

COVID-19 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


