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Załącznik nr 3 do Regulaminu otwartego naboru wspólnot mieszkaniowych do udziału w projekcie partnerskim  
pn.  „Kompleksowa rewitalizacja Kartuz”  

 
 

Gminny Program Rewitalizacji Kartuz do 2020r. 
 

KARTA OCENY OFERTY 

 
 

*niespełnienie co najmniej jednego kryterium formalnych skutkuje odrzuceniem oferty 

 

 
 

Lp. Kryteria dodatkowe  Skala ocen Ocena 

Komisji 

1 Skala przedsięwzięcia – ocenie podlega liczba 

osób, której przedsięwzięcie dotyczy 

(mieszkańców budynku lub mieszkańców 

korzystających z podwórka objętego 

przedsięwzięciem) 

Oferta z największą liczbą mieszkańców 20 pkt 

 

 

 

Oferty z mniejszą liczbą mieszkańców: punktacja wg wzoru: 

Liczba mieszkańców objęta danym przedsięwzięciem / Największa 

liczba mieszkańców x 20  

 

Liczba pkt 

poniżej 20 
 

Lp. Kryteria formalne* TAK NIE 

1 Lokalizacja w obszarze określonym w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu   

2 Podmiot uprawniony do udziału w konkursie   

3 Dostarczenie wszystkich wymaganych załączników   

4 Przedsięwzięcie zakłada udział mieszkańców w procesie planowania oraz udział w kosztach inwestycji   

5 Przedsięwzięcie dotyczy prac wskazanych jako kwalifikowane w regulaminie konkursu   
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2 Stopień zagrożenia wykluczeniem społecznym 

wśród mieszkańców objętych przedsięwzięciem  

(ocena zostanie dokonano w oparciu o opinię 

sporządzoną przez GOPS w Kartuzach) 

Przedsięwzięcie dotyczy mieszkańców w wysokim stopniu (na tle 

innych zgłoszeń) zagrożonych wykluczeniem społecznym 

10 pkt  

Przedsięwzięcie dotyczy mieszkańców w średnim stopniu (na tle 

innych zgłoszeń) zagrożonych wykluczeniem społecznym 

5 pkt  

Przedsięwzięcie dotyczy mieszkańców w niskim stopniu (na tle 

innych zgłoszeń) zagrożonych wykluczeniem społecznym 

0 pkt  

3 Bezpośrednie sąsiedztwo z inwestycjami 

realizowanymi w ramach projektu 

„Kompleksowa Rewitalizacja Kartuz”  

 

Działka, na której będzie realizowane przedsięwzięcie graniczy z 

działką, na której będzie realizowany projekt rewitalizacji 

5 pkt 

 

 

Działka, na której będzie realizowane przedsięwzięcie znajduje się w 

odległości do 100 m od działki, na której będzie realizowany projekt 

rewitalizacji 

2 pkt  

Działka, na której będzie realizowane przedsięwzięcie nie znajduje 

się w bezpośrednim sąsiedztwie z działką, na której będzie 

realizowany projekt rewitalizacji 

0 pkt  

4 Rok budowy budynku ( w przypadku podwórek 

- budynku przyległego do podwórka) 

 

 

do 1970 3 pkt 

 

 

po 1970 0 pkt  

5 

Potencjał partnera – doświadczenie  

w realizacji wspólnych inicjatyw mieszkańców 

Wspólnota ma ponad 10-cio letnią historię prowadzenia funduszu 

remontowego 

10 pkt  

Wspólnota realizuje zadania w ramach funduszu remontowego od 5 

do 10 lat 

5 pkt  

Wspólnota dotychczas nie prowadziła funduszu remontowego lub 

prowadzi mniej niż 5 lat 

0 pkt  
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6 Priorytetowość realizacji przedsięwzięcia – 

ocenę podlega pilność zaplanowanych działań 

w stosunku do innych zgłoszonych 

przedsięwzięć 

Przedsięwzięcie charakteryzuje się wysoką pilnością na tle innych 

przedsięwzięć 

8 pkt  

Przedsięwzięcie charakteryzuje się średnią pilnością na tle innych 

przedsięwzięć 

5 pkt  

Przedsięwzięcie w stosunku do innych zgłoszonych przedsięwzięć nie 

jest pilne i nie ma wysokiego ryzyka zaniechania realizacji 

przedsięwzięcia 

0 pkt  

7 Ład przestrzenny Przedsięwzięcie nawiązuje do historii, tradycji i tożsamości tkanki 

miejskiej obszaru zdegradowanego 

4 pkt  

Przedsięwzięcie nie nawiązuje do historii, tradycji i tożsamości tkanki 

miejskiej lub wskazany opis dotyczący nawiązania do historii, 

tradycji i tożsamości jest wątpliwy/ mało przekonujący  

0 pkt  

 

RAZEM 

 

………./ 60 pkt 

 

 

 
 
 
 
 


