Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIV/604/2016
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 25 lutego 2016 r.

Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej
1) Celowość wniosku ze względu na potrzeby społeczności lokalnej
Wniosek otrzymuje od 0 do 8 pkt na podstawie szczegółowo uzasadnionej, wszechstronnej
oceny zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego w zakresie zaspakajania potrzeb
społeczności lokalnej, przeprowadzonej z uwzględnieniem stopnia trwałości tych rezultatów
i liczby potencjalnych beneficjentów oraz stopnia integracji społeczności lokalnej w wyniku
realizacji zadania publicznego.
2) Stan przygotowania lub realizacji zadania publicznego
Wniosek otrzymuje:
1 pkt – jeżeli projekt realizacji zadania publicznego uzgodniono z jego potencjalnymi
odbiorcami;
1 pkt – jeżeli załączono harmonogram prac;
1 pkt – jeżeli załączono kosztorys lub wykonano rozeznanie rynku;
1 pkt – jeżeli uzyskano decyzje lub uzgodnienia niezbędne do realizacji zadania publicznego;
1 pkt – jeżeli załączono dokumenty potwierdzające uprawnienia specjalistów lub
doświadczenie innych osób biorących udział w realizacji zadania publicznego;
1 pkt – jeżeli załączono projekty, plany, mapy, makiety lub scenariusze potrzebne
do realizacji zadania publicznego;
1pkt – jeżeli uzyskano informację o stanie prawnym nieruchomości, na której ma być
realizowane zadanie publiczne;
1 pkt – jeżeli przeprowadzono pilotaż lub próbę działań.
3) Wkład pracy społecznej w realizację zadania publicznego
Wniosek otrzymuje:
jeżeli wartość wkładu pracy społecznej w
łącznej wartości wszystkich świadczeń
spełnianych w ramach realizacji zadania
publicznego (całkowita wartość zadania
publicznego) wyniesie:
0 pkt
poniżej 20%
2 pkt
od 20% do 30%
4 pkt
od 31% do 50%;
6 pkt
od 51% do 70%
8 pkt
ponad 70%
4) Stopień zaangażowania finansowego Miasta w stosunku do całkowitej wartości
zadania publicznego
Wniosek otrzymuje:
jeżeli zaangażowanie Miasta wyniesie:
0 pkt
ponad 80%
2 pkt
od 61% do 80%
4 pkt
od 41% do 60%
6 pkt
od 20% do 40%
8 pkt
poniżej 20%

5) Dostępność rezultatów realizacji zadania publicznego
Wniosek otrzymuje:
0 pkt – jeżeli rezultaty realizacji zadania publicznego będą dostępne tylko dla określonej
grupy osób;
4 pkt – jeżeli rezultaty realizacji zadania publicznego będą dostępne dla wszystkich
mieszkańców, którzy zechcą z nich skorzystać.
6) Liczba mieszkańców popierających realizację zadania publicznego
Wniosek otrzymuje:
0 pkt – jeżeli nie dołączono listy poparcia inicjatywy lokalnej albo na liście znajduje się mniej
niż 10 podpisów mieszkańców;
2 pkt – jeżeli na liście poparcia inicjatywy lokalnej znajduje się od 11 do 30 podpisów
mieszkańców;
4 pkt – jeżeli na liście poparcia inicjatywy lokalnej znajduje się więcej niż 30 podpisów
mieszkańców.
Nie uwzględnia się wniosku, który otrzymał mniej niż 24 pkt.

