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Numer Wniosku 14/
Lp.
Kryteria merytoryczne wspólne dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć

Ocena  przygotowania opisowej dokumentacji  zadania umożliwiająca prawidłową ocenę merytoryczną (max. 5 pkt):

	

przedstawiona dokumentacja nie oddaje w pełni charakteru przedsięwzięcia, a jego   elementy  są wątpliwe do dofinasowania przez Fundusz (0 pkt.);

	

przedsięwzięcie wykonalne, ale przedstawiona dokumentacja niejasno określa   przebieg, projekt i elementy dofinansowania zadania (2 pkt.);

	

przedsięwzięcie wykonalne, szczegółowo i precyzyjnie sprecyzowany przebieg, projekt i elementy dofinansowania zadania (5 pkt.);


Ocena celowości realizacji przedsięwzięcia i właściwy dobór grupy docelowej

	

trafnie uzasadniono potrzebę realizacji przedsięwzięcia na danym terenie(0 - 1 pkt.);

	

trafnie uzasadniono wybór grupy docelowej (0 - 1 pkt.);

	

trafnie określono cel  przedsięwzięcia (0-1 pkt.).



Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji zadań edukacyjnych o podobnym charakterze (max. 3 pkt) 
	

nie wykazał się przeprowadzeniem żadnego przedsięwzięcia                                 o podobnym charakterze (0 pkt.);

	

wykazał pozytywne przeprowadzenie minimum jednego zadnia o podobnym charakterze (1pkt.);

	

wykazał pozytywne przeprowadzenie minimum dwóch zadań o podobnym charakterze (2 pkt.);

	

wykazał pozytywne przeprowadzenie więcej niż dwóch zadań o podobnym charakterze (3 pkt.).


Ocena zasięgu realizacji zadania (max. 5 pkt):                                                             
	

zadanie obejmuje zasięgiem 1 miejscowość (1 pkt.);

	

zadanie obejmuje zasięgiem co najmniej 1 gminę (2 pkt.);

	

zadanie obejmuje zasięgiem co najmniej 1 powiat (3 pkt.);

	

zadanie obejmuje zasięgiem powyżej 50% województwa (4 pkt.);

	

zadanie obejmuje zasięgiem całe województwo (5 pkt.).
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1. Szacowana liczba uczestników (na podstawie oświadczenia przedstawiciela jednostki)
	

0 – 100  (1 pkt.);





	

101 – 300 (2 pkt.);





	

301 – 500 (3 pkt.);





	

501 – 1000 (4 pkt.);





	

pow. 1000 (5 pkt.);








2. Liczba placówek zaproszonych do realizacji przedsięwzięcia
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od 1 – 3 (1 pkt.), 





	

od 4 – 10 (2 pkt.), 





	

od 11 - 20 (3 pkt.), 





	

powyżej 20 (4 pkt.). 










3. Liczba uczestników danego przedsięwzięcia:
	

Do 50 osób (1 pkt.);





	

Do 100 osób (2 pkt.);





	

Do 200 osób (3 pkt.);





	

Powyżej 200 osób (4 pkt)






4. Szacunkowa liczba osób korzystających z infrastruktury terenowej i bazy edukacyjnej/rok: 
	

od 50 do 200 osób (1 pkt.), 





	

od 201 do 500 osób (2 pkt.), 





	

od 501 – 1000 osób (3 pkt.), 





	

powyżej 1000 osób (4 pkt.). 





	

dobór infrastruktury terenowej do grupy docelowej najczęściej odwiedzającej powstałe obiekty (0 – 1 pkt.), 





	

Co najmniej 5 nowych elementów infrastruktury terenowej (0–1)






WSPÓLNE
	

celowość realizacji projektu uwzględniająca rzeczywiste potrzeby edukacyjne (budowanie postaw proekologicznych, zmiana zachowań, dalsze poszerzanie wiedzy o środowisku, przygotowanie do inicjowania i podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska) (0–1 pkt.);





	

unikalność i kreatywność sposobu przekazu wiedzy i informacji (0 –1 pkt.);





	

wykorzystanie nowoczesnych technologii przekazu wiedzy (0 –1 pkt.);





	

adekwatność zaproponowanych metod lub narzędzi edukacyjnych do specyfiki grupy celowej (0 – 1 pkt.);





	

realność osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego (podanie mierzalnych rezultatów projektu) (0–1 pkt.);
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trwałość realizowanego projektu edukacyjnego tj. wskazanie zagrożeń w realizacji projektu (0 –1pkt.), 





	

uzasadnienie potrzeby kontynuacji proponowanych działań bądź ich rozszerzenia (0 – 1 pkt.);





	

podany sposób monitorowania realizacji przedsięwzięcia oraz weryfikacji uzyskanych rezultatów (0 – 1 pkt.);





	

promocja zadania za pomocą co najmniej 3 źródeł informacji (0 – 1 pkt.).






	

wpływ realizacji przedsięwzięcia na rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej i skuteczność oraz efektywność prowadzonych działań edukacyjnych (0 – 1)





	

rodzaj nagród, w kontekście możliwości ich wykorzystania w dalszym procesie edukacji lub stymulowania do podejmowaniadalszych działań służących ochronie środowiska (0 – 1)





	

wielozadaniowy charakter przedsięwzięcia (0 – 1 pkt.);





	

plan zaproponowanych działań adekwatny do możliwość ich realizacji (0-1 pkt.);





	

możliwość uzyskania efektu kaskadowego (0 – 1 pkt.);





	

tematyka zadania związana z gospodarką odpadową lub/i promocją OZE oraz problematyką związaną z terenami lub gatunkami chronionymi lub zagrożonymi (0 – 2 pkt.);





	

aktualność przekazywanych treści edukacyjnych (0 – 1 pkt.);





	

celowość wydruku uwzględniająca rzeczywiste potrzeby edukacyjne (0 – 1 pkt.);





	

bogata forma graficzna sposobu przekazu wiedzy i informacji (0 – 1 pkt.);





	

wydawnictwo skierowane do szerokiego grona odbiorców (0 – 1);
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przedsięwzięcie zlokalizowane na obszarach NATURA 2000 oraz terenach prawem chronionych na terenie Mazowsza  lub przy obiektach służących poprawie jakości środowiska przyrodniczego Mazowsza  (0 – 2  pkt.)





	

trwałość projektu edukacyjnego (0 – 1 pkt.), 





SUMA 





MAX SUMA PKT 
39
38
36
44
44
%







…………………………………………………………………..
                                                                                  Data i podpis pracownika WZ oceniającego wniosek



              ..…………..………………………………………………………
          Data i podpis pracownika WEE oceniającego wniosek

Uwagi w przypadku rozbieżności w ocenie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



