
 „Kreatywni razem. Cały Radom w Amfiteatrze” 
Inicjatywy Lokalne

 
KARTA OCENY

Tytuł pomysłu/inicjatywy: ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
Wylosowany numer……………………
Imię, nazwisko/ Nazwa grupy/ organizacji pozarządowej: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

REGUŁY OCENY INICJATYW
1. Kolejność prezentacji inicjatyw będzie losowana przed rozpoczęciem prac komisji.
2. Każda inicjatywa ma 5 minut na prezentację przez przedstawiciela inicjatywy nie koniecznie

zasiadającego w K.O., należy wysłuchać jej z uwagą.
1. Po niej następuje czas na zadawanie pytań  wyjaśniających przez oceniających.
2. Oceniający  mają  minutę  na  dokonanie  oceny  danej  inicjatywy.  Jeżeli  została  zgłoszona

inicjatywa,  a  z  jakichś  przyczyn  nie  ma  jej  reprezentanta,  jest  prezentowana  na  końcu
(otrzymuje numer kolejny po ostatniej wylosowanej inicjatywie) przez pracownika MOK - on
też w miarę zawartych w niej danych udziela informacji K.O. i podlega normalnej ocenie.

3. Oceniający nie mogą oceniać swojej inicjatywy.
4. Każdej inicjatywie można przyznać od 0 do 10 punktów.
5. Przy ocenie bierzemy pod uwagę: zgodność z regulaminem i oczekiwaniami organizatorów,
6. wartość merytoryczną inicjatywy czyli co dobrego uczyni dla społeczności i co może zmienić

w  niej  na  korzyść,  proporcjonalność  kosztów  czyli  czy  koszty  są  realne  i  uzasadnione,
atrakcyjność przedsięwzięcia i jego zasadność. Ocena powinna być obiektywna.

7. Punkty ze wszystkich kart ocen zostaną zsumowane, a inicjatywy zostaną ułożone zgodnie z
ilością otrzymanych punktów od najwyżej ocenianych do najniżej i przedstawione komisji.

8. Na podstawie zsumowanych kosztów najwyżej ocenionych inicjatyw zostanie wybranych 3 - 7
inicjatyw aż do wyczerpania kwoty 22.000 PLN stanowiącej dofinansowanie z Narodowego
Centrum Kultury skierowanych do realizacji w projekcie.

9. Decyzja komisji jest ostateczna i nie ma od niej odwołań.
10. W przypadku gdyby z jakichś przyczyn losowych lub innych inicjatywa nie mogła być

zrealizowana, do realizacji skierowana zostanie inicjatywa pierwsza w kolejności z listy
nierealizowanych.

11. Po decyzji Komisji Oceniającej wybrane do realizacji inicjatywy mogą być poddane korekcie
przez organizatorów w porozumieniu ze zgłaszającymi.

Karta oceny na odwrocie.
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + 
Inicjatywy lokalne 2017



Karta oceny Inicjatywy Nr ..........
Nazwa inicjatywy  ..............................................................................................................................
Nazwisko oceniającego Lidera/ Przedstawiciela Kapituły ..................................................................
Prosimy wypełniać czytelnie!
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Podpis oceniajacego......................................................
Regulamin oceny :

W celu zapewnienia jak największej przejrzystości wybór inicjatyw w ramach konkursu 
odbędzie się we wskazany niżej sposób:

1. Kolejność prezentacji inicjatyw będzie wylosowana przed oceną.
2. Proponowane w konkursie inicjatywy zostaną wybrane w jawnym głosowaniu przez Autorów   

złożonych w konkursie pomysłów oraz Komisję Oceniającą.
3. Każdy przedstawiciel projektu będzie miał 5 minut na prezentację inicjatywy (forma prezentacji

dowolna) oraz 2 minuty na dopytanie Kapituły Konkursowej (wszystkich Autorów oraz Komisji)
oraz obecnych.

4. Autorzy głosują na inicjatywy bez prawa głosu na swoją  inicjatywę, Każdy Lider - Autor  
inicjatywy może oceniać każdy projekt w skali od 0 do 10 punktów.

5. Każdy przedstawiciel Komisji Oceniającej  może oceniać wszystkie projekty w skali od 0 do 10
punktów.

6. Sumowanie wyników odbędzie się jawnie na ekranie projektora w obecności wszystkich 
zainteresowanych.

7. Suma wszystkich punktów przyznanych przez oceniających wyznacza kolejność inicjatyw do 
realizacji.

8. Projekty będą kwalifikowane do realizacji w kolejności posiadanych punktów uwzględniając 
wysokość kosztów do wysokości posiadanych do rozdzielenia środków. 

9. Decyzja Komisji Oceniającej jest ostateczna.
10. Miejsce na notatki i ewentualne pytania:


