
Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 248.2021 

Burmistrza Miasta i Gminy Skawina  

z dnia 8 października 2021 r. 

1. „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym” 

 

Lp. Kryterium oceny konkursowej Liczba punktów 

1. zgodność tematyki i zakresu oferty z celami priorytetowymi konkursu oraz z celami statutowymi oferenta (0-10) 

2. dotychczasowa współpraca oferenta z samorządem (0-10) 

3. adresaci i liczba osób objętych ofertą (0-10) 

4. merytoryczna wartość oferty, jej atrakcyjność, innowacyjność i różnorodność  (0-10) 

5. wysokość wkładu własnego oferenta (0-10) 

6. struktura wydatków (0-10) 

7. udział innych źródeł finansowania (0-10) 

8. stosunek ponoszonych nakładów do efektów oferty (0-10) 

9. 

ocena zakresu rzeczowego proponowanego w ofercie zadania, w szczególności rodzaj posiłków, skład posiłków, liczba 

posiłków wydawanych dziennie, możliwość wydawania posiłków na wynos oraz możliwość ich dostarczania także do 

miejsc zamieszkania niektórych podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie 

(0-10) 

10. 

baza lokalowa – w szczególności pod kątem braku barier architektonicznych (dostosowanie lokalu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, liczba miejsc siedzących w pomieszczeniu jadłodajni, dostępność i lokalizacja dogodna dla 

mieszkańców miasta i gminy Skawina) 

(0-10) 

Maksymalna łączna liczba punktów 100 

 

  



2. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” – działalność wspierająca rozwój sportu w dyscyplinie piłka nożna 

 

UDZIAŁ W ROZGRYWKACH LIGOWYCH 

Lp. Kryterium oceny konkursowej Liczba punktów 

1. 
klasa rozgrywkowa 

– seniorzy 

Liga mężczyzn Liga kobiet 

III liga – 18 pkt 

IV liga – 14 pkt 

V liga – 10 pkt 

klasa A – 7 pkt 

klasa B – 5 pkt 

III liga – 9 pkt 

IV liga – 6 pkt 

2. 

klasa rozgrywkowa 

– juniorzy/trampkarze/młodzicy 

– orliki/żaki 

Rozgrywki ligowe 

Chłopcy Dziewczęta 

 junior junior 

młodszy 

trampkarz/ 

młodzik 

X 

MLM/MLJ 12 pkt 12 pkt 12 pkt 

ekstraliga 9 pkt 9 pkt 9 pkt 

I liga 7 pkt 7 pkt 7 pkt 

II liga 5 pkt  5 pkt 5 pkt 

III liga 5 pkt 5 pkt 5 pkt 

Rozgrywki turniejowe 

Chłopcy Dziewczęta 

orliki – 5 pkt 

żaki – 4 pkt 

skrzaty – 3 pkt 

(na wszystkie drużyny w kategorii 

wiekowej) 

juniorki/młodziczki/ 

orliczki – 2 pkt 

(za każdą drużynę) 



w przypadku, gdy rozgrywki prowadzone są wyłącznie w jednej klasie 

rozgrywkowej, przyjmuje się wartość środkową (medianę) z powyższych klas 

rozgrywkowych 

3. 
koszty związane 

z funkcjonowaniem klubu 

III liga – 9 pkt 

IV liga – 6 pkt 

V liga – 4 pkt 

klasa A – 3 pkt 

klasa B i C – 2 pkt 

juniorzy/trampkarze/młodzicy – 2 pkt (za każdą drużynę)  

orliki/żaki/skrzaty – 1 pkt (za każdą drużynę) 

4. 

promocja (w tym: awans do 

wyższej 

klasy rozgrywkowej – stan za  

2020 r.) 

AWANS: 

  

seniorzy: 

III liga i wyżej – 8 pkt 

IV liga – 6 pkt 

V liga – 4 pkt 

klasa C-A – 2 pkt 

  

juniorzy/trampkarze: 

MLJ/MLT – 3 pkt 

III-I liga/ekstraklasa – 2 pkt 

  

PROMOCJA: 

- poziom gminny – 0-2 pkt 

- poziom ponad gminny – 0-4 pkt (wskazanie narzędzi promocji) 

 

 

  



3. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” – zajęcia sportowo-rekreacyjne, szkolenia sportowe 

 

Lp. Kryterium oceny konkursowej Liczba punktów Max 

1. 
możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta 

(rozumiana jako doświadczenie oraz zagwarantowanie zasobów niezbędnych do realizacji zadania) – do 5 pkt 
5 pkt 

2. 
ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego, w tym 

adekwatność przedstawionej kalkulacji kosztów do realizowanych działań – do 5 pkt 
5 pkt 

3. 

udział środków własnych finansowych oraz planowany 

przez oferenta wkład osobowy i rzeczowy (poza środkami  

z budżetu Gminy – w tym m.in. z wyłączeniem składki 

członka wspierającego) 

do 40,99% – 1 pkt 

41-50,99% – 2 pkt 

51-60,99% – 3 pkt 

61-70,99% – 4 pkt 

71% i więcej – 5 pkt 

5 pkt 

4. 

proponowana jakość 

wykonania zadania  

i kwalifikacje osób, przy 

udziale których oferent będzie 

realizował zadanie publiczne 

liczba uczestników / liczba 

jednostek treningowych1 

 Liczba jednostek treningowych (45 lub 60 minut) 

Liczba 

uczestników 

0-35 36-70 71-105 106-140 ponad 140 

0-15 2 4 6 8 10 

16-30 4 6 8 10 12 

31-50 6 8 10 12 14 

51-70 8 10 12 14 16 

ponad 70 10 12 14 16 18 
 

18 pkt 

1 Jednostka treningowa może wynosić 45 lub 60 minut. Przykład: 1 trening trwający 90 minut oznacza 2 jednostki treningowe. 

komplementarność zadania z innymi działaniami organizacji lub lokalnych instytucji  

(rozumiana jako spójność zadania oferenta z innymi, podobnymi działaniami realizowanymi przez oferenta, inne 

organizacje pozarządowe oraz instytucje m.in. ze względu na czas i miejsce realizacji zadania, beneficjentów etc.) – 

do 5 pkt 

 

projekt realizowany wspólnie z inną organizacją2 – do 5 pkt 

 

zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (wskazanie narzędzi) – do 5 pkt 

 

pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych (innych źródeł publicznych lub od sponsorów) – do 2 pkt 

 
2 Ocena współpracy partnerskiej zaplanowanej w ramach projektu bez wymogu składania oferty wspólnej. 

17 pkt 

kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne – do 5 pkt 5 pkt 



forma, atrakcyjność, 

innowacyjność, 

różnorodność oferty 

konkursowej, 

wykorzystanie lokalnych 

zasobów (potencjał 

osobowy i rzeczowy oraz 

infrastruktura) 

atrakcyjność, różnorodność, integracja środowisk osób niepełnosprawnych – do 5 pkt  

 

wykorzystanie lokalnych zasobów – potencjał osobowy i rzeczowy (w tym 

w szczególności: zaangażowanie seniorów, wsparcie wolontariuszy spoza 

organizacji, np. do opieki/prowadzenia zajęć/organizacji wydarzeń, zapewnienie 

poczęstunku od lokalnych dostawców) oraz infrastruktura (w tym w 

szczególności: wsparcie lokalnych instytucji) – do 5 pkt 

 

innowacyjne działania promocyjne – do 2 pkt 

 

wykorzystanie obiektów poddanych rewitalizacji – 2 pkt 

 

dyscyplina olimpijska – 3 pkt 

 

udział w rozgrywkach ligowych – 3 pkt 

20 pkt 

5. 
ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości 

oraz sposobu rozliczania środków na realizację zadań – do 6 pkt 
6 pkt 

 
Maksymalna łączna liczba punktów 81 pkt 

 

 

  



 

4. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” – imprezy sportowo-rekreacyjne i turystyczne, zawody, turnieje 

 

Lp. Kryterium oceny konkursowej Liczba punktów Max 

1. 
możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta  

(rozumiana jako doświadczenie oraz zagwarantowanie zasobów niezbędnych do realizacji zadania) – do 5 pkt 
5 pkt 

2. 
ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego, w tym 

adekwatność przedstawionej kalkulacji kosztów do realizowanych działań – do 5 pkt 
5 pkt 

3. 

udział środków własnych finansowych oraz planowany 

przez oferenta wkład osobowy i rzeczowy (poza środkami  

z budżetu Gminy – w tym m.in. z wyłączeniem składki 

członka wspierającego) 

do 40,99% – 1 pkt 

41-50,99% – 2 pkt 

51-60,99% – 3 pkt 

61-70,99% – 4 pkt 

71% i więcej – 5 pkt 

5 pkt 

4. 

proponowana jakość 

wykonania zadania  

i kwalifikacje osób, przy 

udziale których oferent będzie 

realizował zadanie publiczne 

liczba uczestników / czas 

trwania imprezy, 

zawodów, turnieju1 

 Czas trwania imprezy / zawodów / turnieju (dni) 

Liczba 

uczestników 

1 2-3 4-10 11-20 ponad 20 

1-30 2 4 6 8 10 

31-60 4 6 8 10 12 

61-100 6 8 10 12 14 

101-150 8 10 12 14 16 

151-300 10 12 14 16 18 

301-500 12 14 16 18 20 

ponad 500 14 16 18 22 22 
 

22 pkt 

1 Czas trwania imprezy, zawodów, turnieju nie obejmuje czasu przygotowania / koordynacji / podsumowania wydarzenia. 

komplementarność zadania z innymi działaniami organizacji lub lokalnych instytucji  

(rozumiana jako spójność zadania oferenta z innymi, podobnymi działaniami realizowanymi przez oferenta, inne 

organizacje pozarządowe oraz instytucje m.in. ze względu na czas i miejsce realizacji zadania, beneficjentów etc.) – 

do 5 pkt 

 

projekt realizowany wspólnie z inną organizacją2 – do 5 pkt 

 

zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (wskazanie narzędzi) – do 5 pkt 

20 pkt 



 
pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych (innych źródeł publicznych lub od sponsorów) – do 5 pkt 

 
2 Ocena współpracy partnerskiej zaplanowanej w ramach projektu bez wymogu składania oferty wspólnej. 

kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne – do 5 pkt 5 pkt 

forma, atrakcyjność, 

innowacyjność, 

różnorodność oferty 

konkursowej, 

wykorzystanie lokalnych 

zasobów (potencjał 

osobowy i rzeczowy oraz 

infrastruktura) 

atrakcyjność, różnorodność, integracja środowisk osób niepełnosprawnych – do 5 pkt  

 

wykorzystanie lokalnych zasobów – potencjał osobowy i rzeczowy (w tym w 

szczególności: zaangażowanie seniorów, wsparcie wolontariuszy spoza organizacji, 

np. do opieki/prowadzenia zajęć/organizacji wydarzeń, zapewnienie poczęstunku od 

lokalnych dostawców) oraz infrastruktura (w tym w szczególności: wsparcie 

lokalnych instytucji) – do 5 pkt 

 

innowacyjne działania promocyjne – do 2 pkt 

 

wykorzystanie obiektów poddanych rewitalizacji – 2 pkt 

 

projekt nowatorski (brak powtarzalności projektu z lat ubiegłych) – do 3 pkt 

 

dyscyplina olimpijska – 3 pkt 

 

20 pkt 

promocja gminy Skawina 

(w tym: zasięg, 

innowacyjność, itp.) 

- na poziomie wojewódzkim – 1 pkt 

- na poziomie krajowym – 2 pkt 

- na poziomie międzynarodowym – 3 pkt 

(wskazanie narzędzi promocji) 

3 pkt 

5. 
ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości 

oraz sposobu rozliczania środków na realizację zadań – do 6 pkt 
6 pkt 

Maksymalna łączna liczba punktów 
91 pkt 

 

  



 

5. „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży: organizacja wypoczynku zimowego poza terenem gminy 

w formie obozu rekreacyjnego, muzycznego, sportowego, cyklu wycieczek lub wycieczki turystyczno-krajoznawczej na terenie kraju 

dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych z terenu gminy Skawina lub w formie półkolonii na terenie gminy Skawina” 

 

Lp. Kryterium oceny konkursowej Liczba punktów Max 

1. 
możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta  

(rozumiana jako doświadczenie oraz zagwarantowanie zasobów niezbędnych do realizacji zadania) – do 5 pkt 
5 pkt 

2. 
ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego, w tym 

adekwatność przedstawionej kalkulacji kosztów do realizowanych działań – do 5 pkt 
5 pkt 

3. 

udział środków własnych finansowych oraz planowany 

przez oferenta wkład osobowy i rzeczowy (poza środkami  

z budżetu Gminy – w tym m.in. z wyłączeniem  

składki członka wspierającego) 

do 40,99% – 1 pkt 

41-50,99% – 2 pkt 

51-60,99% – 3 pkt 

61-70,99% – 4 pkt 

71% i więcej – 5 pkt 

5 pkt 

4. 

proponowana jakość 

wykonania zadania  

i kwalifikacje osób, przy 

udziale których oferent będzie 

realizował zadanie publiczne 

liczba uczestników 

(młodzież)1,2 

liczba 

uczestników 

/rodzaj 

wyjazdu/ 

wycieczka 

jednodniowa 

cykl 

wycieczek  

(min. 3 

wycieczki) 

wyjazd lub 

półkolonia 

(3-6 dni) 

półkolonia  

(7-14 dni) 

wyjazd  

(7-14 

dni) 

10 pkt 

do 20 osób 1 2 3 4 5 

21-30 osób 2 3 4 5 6 

31-40 osób 3 4 5 6 7 

41-50 osób 4 5 6 7 8 

pow. 50 osób 5 6 7 8 10 

2 w przypadku organizacji więcej niż jednego turnusu oferent otrzymuje dodatkowo1 pkt za każdy kolejny turnus 

czas realizacji zadania4 

wycieczka jednodniowa – 1 pkt 

cykl wycieczek (min. 3 wycieczki) – 2 pkt 

wyjazd lub półkolonia3 (3-6 dni) – 4 pkt 

półkolonia3 (7-14 dni) – 5 pkt 

wyjazd (7-14 dni) – 7 pkt 
3przy czym w każdy dzień półkolonii zajęcia powinny trwać min. 5 h zegarowych 

7 pkt 

4 w przypadku organizacji więcej niż jednego turnusu oferent otrzymuje dodatkowo1 pkt za każdy kolejny turnus 



komplementarność zadania z innymi działaniami organizacji lub lokalnych instytucji  

(rozumiana jako spójność zadania oferenta z innymi, podobnymi działaniami realizowanymi przez oferenta, inne 

organizacje pozarządowe oraz instytucje m.in. ze względu na czas i miejsce realizacji zadania, beneficjentów etc.) – 

do 5 pkt 

 

projekt realizowany wspólnie z inną organizacją2 – do 5 pkt 

 

zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (wskazanie narzędzi) – do 5 pkt 

 

pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych (innych źródeł publicznych lub od sponsorów) – do 2 pkt 

 
2 Ocena współpracy partnerskiej zaplanowanej w ramach projektu bez wymogu składania oferty wspólnej. 

 

17 pkt 

kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne – do 5 pkt 5 pkt 

forma, atrakcyjność, 

innowacyjność, 

różnorodność oferty 

konkursowej, 

wykorzystanie lokalnych 

zasobów (potencjał 

osobowy i rzeczowy oraz 

infrastruktura) 

atrakcyjność, różnorodność, integracja środowisk osób niepełnosprawnych – do 5 pkt 

  

wykorzystanie lokalnych zasobów – potencjał osobowy i rzeczowy (w tym w 

szczególności: zaangażowanie seniorów, wsparcie wolontariuszy spoza organizacji, 

np. do opieki/prowadzenia zajęć/organizacji wydarzeń, zapewnienie poczęstunku od 

lokalnych dostawców) oraz infrastruktura (w tym w szczególności: wsparcie 

lokalnych instytucji) – do 5 pkt 

 

innowacyjne działania promocyjne – do 2 pkt 

 

wykorzystanie obiektów poddanych rewitalizacji – 2 pkt 

14 pkt 

5. 
ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości 

oraz sposobu rozliczania środków na realizację zadań – do 6 pkt 
6 pkt 

 
Maksymalna łączna liczba punktów 74 pkt 

 

 

  



 

6. „Organizacja wypoczynku letniego poza terenem gminy w formie obozu rekreacyjnego, muzycznego, sportowego, cyklu wycieczek lub 

wycieczki turystyczno-krajoznawczej na terenie kraju dla dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych z terenu gminy, lub w formie 

półkolonii bądź zajęć indywidualnych i grupowych na terenie gminy” 

 

Lp. Kryterium oceny konkursowej Liczba punktów Max 

1. 
możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta  

(rozumiana jako doświadczenie oraz zagwarantowanie zasobów niezbędnych do realizacji zadania) – do 5 pkt 
5 pkt 

2. 
ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego, w tym 

adekwatność przedstawionej kalkulacji kosztów do realizowanych działań – do 5 pkt 
5 pkt 

3. 

udział środków własnych finansowych oraz planowany przez 

oferenta wkład osobowy i rzeczowy (poza środkami  

z budżetu Gminy – w tym m.in. z wyłączeniem  

składki członka wspierającego) 

do 40,99% – 1 pkt 

41-50,99% – 2 pkt 

51-60,99% – 3 pkt 

61-70,99% – 4 pkt 

71% i więcej – 5 pkt 

5 pkt 

4. 

proponowana jakość 

wykonania zadania  

i kwalifikacje osób, przy 

udziale których oferent będzie 

realizował zadanie publiczne 

liczba uczestników  

– dotyczy wycieczek, 

obozów, półkolonii  

(młodzież)1 

/ 

 czas realizacji zadania 

liczba 

uczestników 

/rodzaj 

wyjazdu/ 

wycieczka 

jednodniowa 

cykl 

wycieczek  

(min. 3 

wycieczki) 

wyjazd lub 

półkolonia 

(3-6 dni) 

półkolonia  

(7-14 dni) 

wyjazd  

(7-14 

dni) 

18 pkt 

do 20 osób 1 3 6 8 10 

21-30 osób 2 4 8 10 12 

31-40 osób 3 5 10 12 14 

41-50 osób 4 6 12 14 16 

pow. 50 osób 5 7 14 16 18 

1 w przypadku organizacji więcej niż jednego turnusu oferent otrzymuje dodatkowo 5 pkt za każdy kolejny turnus 

liczba uczestników  

– dotyczy zajęć, spotkań, 

warsztatów 

(młodzież) 

/  

czas realizacji zadania  

 

liczba uczestników 

/ czas trwania zajęć 
1-10 dni zajęć 11-20 dni zajęć 

powyżej 20 dni 

zajęć 

do 10 osób 2 3 4 

11-20 osób 3 4 5 

21-30 osób 4 5 6 



powyżej 30 osób 5 6 7 

komplementarność zadania z innymi działaniami organizacji lub lokalnych instytucji  

(rozumiana jako spójność zadania oferenta z innymi, podobnymi działaniami realizowanymi przez oferenta, inne 

organizacje pozarządowe oraz instytucje m.in. ze względu na czas i miejsce realizacji zadania, beneficjentów etc.) – 

do 5 pkt 

 

projekt realizowany wspólnie z inną organizacją2 – do 5 pkt 

 

zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (wskazanie narzędzi) – do 5 pkt 

 

pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych (innych źródeł publicznych lub od sponsorów) – do 2 pkt 

 
2 Ocena współpracy partnerskiej zaplanowanej w ramach projektu bez wymogu składania oferty wspólnej. 

 

17 pkt 

kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne – do 5 pkt 5 pkt 

forma, atrakcyjność, 

innowacyjność, 

różnorodność oferty 

konkursowej, 

wykorzystanie lokalnych 

zasobów (potencjał 

osobowy i rzeczowy oraz 

infrastruktura) 

atrakcyjność, różnorodność, integracja środowisk osób niepełnosprawnych – do 5 pkt  

 

wykorzystanie lokalnych zasobów – potencjał osobowy i rzeczowy (w tym w 

szczególności: zaangażowanie seniorów, wsparcie wolontariuszy spoza 

organizacji, np. do opieki/prowadzenia zajęć/organizacji wydarzeń, zapewnienie 

poczęstunku od lokalnych dostawców) oraz infrastruktura (w tym w 

szczególności: wsparcie lokalnych instytucji) – do 5 pkt 

 

innowacyjne działania promocyjne – do 2 pkt 

 

wykorzystanie obiektów poddanych rewitalizacji – 2 pkt 

14 pkt 

5. 
ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości 

oraz sposobu rozliczania środków na realizację zadań – do 6 pkt 
6 pkt 

Maksymalna łączna liczba punktów 75 pkt 

 

 

  



7. „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” 

 

Lp. Kryterium oceny konkursowej Liczba punktów Max 

1. 
możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta  

(rozumiana jako doświadczenie oraz zagwarantowanie zasobów niezbędnych do realizacji zadania) – do 5 pkt 
5 pkt 

2. 
ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego, w tym 

adekwatność przedstawionej kalkulacji kosztów do realizowanych działań – do 5 pkt 
5 pkt 

3. 

udział środków własnych finansowych oraz planowany 

przez oferenta wkład osobowy i rzeczowy (poza 

środkami  

z budżetu Gminy – w tym m.in. z wyłączeniem składki 

członka wspierającego) 

do 40,99% – 1 pkt 

41-50,99% – 2 pkt 

51-60,99% – 3 pkt 

61-70,99% – 4 pkt 

71% i więcej – 5 pkt 

5 pkt 

4. 

proponowana jakość 

wykonania zadania  

i kwalifikacje osób, przy 

udziale których oferent 

będzie realizował 

zadanie publiczne 

liczba uczestników1 

do 20 osób – 1 pkt 

21-40 osób – 2 pkt 

41-60 osób – 3 pkt 

61- 70 osób – 4 pkt 

powyżej 70 osób – 5 pkt 

 

5 pkt 

czas realizacji zadania1 

1-2 dni – 2 pkt 

3-7 dni – 3 pkt 

8-30 dni – 4 pkt 

31-60 dni – 6 pkt 

61-120 dni – 8 pkt 

pow. 120 dni – 10 pkt 

 

 

10 pkt 

nakład1 
 

1 w przypadku wydawnictw 

zamiast liczby uczestników i 

czasu realizacji zadania 

oceniany jest nakład: 

 

do 200 egzemplarzy – 1 pkt 

201 –400 egzemplarzy – 3 pkt 

401 – 600 egzemplarzy – 5 pkt 

601 – 800 egzemplarzy – 7 pkt 

801 – 1000 egzemplarzy – 9 pkt 

1001 – 2000 egzemplarzy – 11 pkt 

2001 – 3000 egzemplarzy – 13 pkt 

pow. 3000 egzemplarzy – 15 pkt 

 

komplementarność zadania z innymi działaniami organizacji lub lokalnych instytucji  

(rozumiana jako spójność zadania oferenta z innymi, podobnymi działaniami realizowanymi przez oferenta, inne 

organizacje pozarządowe oraz instytucje m.in. ze względu na czas i miejsce realizacji zadania, beneficjentów etc.) – do 5 

pkt 

 

projekt realizowany wspólnie z inną organizacją2 – do 5 pkt 

 

17 pkt 



zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (wskazanie narzędzi) – do 5 pkt 

 
pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych (innych źródeł publicznych lub od sponsorów) – do 2 pkt 

 
2 Ocena współpracy partnerskiej zaplanowanej w ramach projektu bez wymogu składania oferty wspólnej. 

kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne – do 5 pkt 5 pkt 

forma, atrakcyjność, 

innowacyjność, 

różnorodność oferty 

konkursowej, wykorzystanie 

lokalnych zasobów 

(potencjał osobowy i 

rzeczowy oraz 

infrastruktura) 

atrakcyjność, różnorodność, integracja środowisk osób niepełnosprawnych – do 5 pkt  

 

wykorzystanie lokalnych zasobów – potencjał osobowy i rzeczowy (w tym w 

szczególności: zaangażowanie seniorów, wsparcie wolontariuszy spoza organizacji, np. 

do opieki/prowadzenia zajęć/organizacji wydarzeń, zapewnienie poczęstunku od 

lokalnych dostawców) oraz infrastruktura (w tym w szczególności: wsparcie 

lokalnych instytucji) – do 5 pkt 

 

innowacyjne działania promocyjne – do 2 pkt 

 

wykorzystanie obiektów poddanych rewitalizacji – 2 pkt 

 

premia dla projektów, których rezultatem jest wytworzenie trwałej wartości dodanej, 

wykorzystywanej przez organizację do działalności statutowej3 – do 5 pkt 

 
3 np. wydawnictwo 

22 pkt 

promocja walorów gminy 

Skawina 
promocja walorów gminy Skawina (m.in.: zasięg, stopień innowacyjności) – do 5 pkt 5 pkt 

5. 
ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zadania publiczne, w tym  

rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczania środków na realizację zadań – do 6 pkt 
6 pkt 

 
Maksymalna łączna liczba punktów 85 pkt 

 

 

  



8. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” 

 

Lp. Kryterium oceny konkursowej Liczba punktów Max 

1. 

budżet / koszty realizacji 

zadania 

 

Ocena kosztów kalkulacji zadania publicznego pod kątem: 

1. celowości,  

2. oszczędności,  

3. zasadności 

4. przejrzystości 

5. efektywności wykonania w stosunku do założonych działań i efektów 

10 pkt 

2. 

planowany przez oferenta 

wkład osobowy i rzeczowy,  

potencjał finansowy 

Wkład osobowy i rzeczowy: 

• do 10,99% – 1 pkt 

• 11-20,99% – 2 pkt 

• 21-30,99% – 3 pkt 

• 31-40,99% – 4 pkt 

• 41% i więcej – 5 pkt 

5 pkt 

3. zawartość merytoryczna 

1. Zastosowanie strategii profilaktycznych przy realizacji zadania publicznego 

2. Zgodność zgłaszanego projektu z aktualną wiedzą z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia 

3. Celowość, kompleksowość i atrakcyjność proponowanych działań 

4. Rzetelny i realny harmonogram realizacji 

8 pkt 

4. plan projektu 

1. Wskaźniki ewaluacji programu 

2. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (diagnoza środowiska)  

– do 4 pkt łącznie 

 

3. Trwałość rezultatów projektu – do 5 pkt 

9 pkt 

5. 
charakter i zasięg 

oddziaływania 

1. Sposób naboru/rekrutacji uczestników, sposób informowania o projekcie 

2. Liczba osób objętych zadaniem 

– do 4 pkt łącznie 

 

3. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (wskazanie narzędzi) – do 5 pkt 

9 pkt 



6. potencjał realizacyjny 

1. Doświadczenie i kwalifikacje realizatorów zadania, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie 

publiczne 

2. Możliwość realizacji zadania przez oferenta – posiadane zasoby kadrowe, wkład pracy wolontariuszy spoza 

organizacji (np. do opieki/ do prowadzenia zajęć/organizacji wydarzeń), zasoby rzeczowe, sprzętowe i 

lokalowe 

3. Współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektu (np. lokalne organizacje pozarządowe, lokalne 

instytucje i inne) 

6 pkt 

7. 
ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości 

oraz sposobu rozliczania środków na realizację zadań – do 6 pkt 
6 pkt 

Maksymalna łączna liczba punktów 
53 pkt 

 

  



9. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” 

 

Lp. Kryterium oceny konkursowej Liczba punktów Max 

1. 
możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta 

(rozumiana jako doświadczenie oraz zagwarantowanie zasobów niezbędnych do realizacji zadania) – do 5 pkt 
5 pkt 

2. 
ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego, w tym 

adekwatność przedstawionej kalkulacji kosztów do realizowanych działań – do 5 pkt 
5 pkt 

3. 

udział środków własnych finansowych oraz 

planowany przez oferenta wkład osobowy i 

rzeczowy (poza środkami  

z budżetu Gminy – w tym m.in. z wyłączeniem 

składki członka wspierającego) 

do 40,99% – 1 pkt 

41-50,99% – 2 pkt 

51-60,99% – 3 pkt 

61-70,99% – 4 pkt 

71% i więcej – 5 pkt 

5 pkt 

4. 

proponowana jakość 

wykonania zadania  

i kwalifikacje osób, 

przy udziale których 

oferent będzie 

realizował zadanie 

publiczne 

liczba uczestników1 

liczba uczestników / 

cykliczność zajęć 

cykl 3-

10 

zajęć 

cykl 

11-20 

zajęć 

cykl 

21-30 

zajęć 

cykl 

powyżej 

31 zajęć 

cykl wycieczek 

(powyżej 3) lub 

wyjazd min. 3-dniowy 

10 pkt 

do 10 osób 2 3 5 7 1 

11-20 osób 3 4 6 8 2 

21-30 osób 4 5 7 9 3 

powyżej 30 osób 5 6 8 10 4 

1 uczestnikiem może być: 

- mieszkaniec gminy Skawina w wieku powyżej 60 lat; 

- opiekun osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności lub równoważne (na podstawie oświadczenia organizatora). 

czas realizacji zadania2 

cykl wycieczek (powyżej 3) lub wyjazd min. 3-dniowy – 1 pkt 

cykl 3-10 zajęć – 2 pkt 

cykl 11-20 zajęć – 3 pkt 

cykl 21-30 zajęć – 4 pkt 

cykl powyżej 31 zajęć – 5 pkt 
2 W przypadku wyjazdów lub wycieczek obejmujących cykl minimum 3 zajęć punkty sumują się. 

5 pkt 



komplementarność zadania z innymi działaniami organizacji lub lokalnych instytucji  

(rozumiana jako spójność zadania oferenta z innymi, podobnymi działaniami realizowanymi przez oferenta, inne organizacje 

pozarządowe oraz instytucje m.in. ze względu na czas i miejsce realizacji zadania, beneficjentów etc.) – do 5 pkt 

 

projekt realizowany wspólnie z inną organizacją3 – do 5 pkt 

 

zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (wskazanie narzędzi) – do 5 pkt 
3 Ocena współpracy partnerskiej zaplanowanej w ramach projektu bez wymogu składania oferty wspólnej. 

15 pkt 

kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne – do 5 pkt 5 pkt 

forma, atrakcyjność, 

innowacyjność, 

różnorodność oferty 

konkursowej, 

wykorzystanie lokalnych 

zasobów (potencjał 

osobowy i rzeczowy oraz 

infrastruktura) 

walory edukacyjne zadania – do 10 pkt 

 

premia za działania otwarte/ogólnodostępne dla osób spoza organizacji – do 5 pkt 

 

sposób informowania o projekcie, w tym metody docierania do osób spoza organizacji – do 3 pkt 

 

integracja środowisk osób niepełnosprawnych – 2 pkt 

 

działalność prozdrowotna – do 3 pkt 

 

wykorzystanie lokalnych zasobów – do 2 pkt 

 

wykorzystanie obiektów poddanych rewitalizacji – 2 pkt 

 

premia za wkład osobowy (wsparcie wolontariuszy spoza organizacji, np. do opieki/prowadzenia  

zajęć/organizacji wydarzeń) – do 2 pkt 

 

premia dla projektów, których rezultatem jest wytworzenie trwałej wartości dodanej, 

wykorzystywanej przez organizację do działalności statutowej4 – do 5 pkt 

 
4 np. stroje regionalne 

34 pkt 

5. 
ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości 

oraz sposobu rozliczania środków na realizację zadań – do 6 pkt 
6 pkt 

Maksymalna łączna liczba punktów 
90 pkt 

  



10. „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami” 

 

Lp. Kryterium oceny konkursowej Liczba punktów Max 

1. 
możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta  

(rozumiana jako doświadczenie oraz zagwarantowanie zasobów niezbędnych do realizacji zadania) – do 5 pkt 
5 pkt 

2. 
ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego, w tym 

adekwatność przedstawionej kalkulacji kosztów do realizowanych działań – do 5 pkt 
5 pkt 

3. 

udział środków własnych finansowych oraz 

planowany przez oferenta wkład osobowy i 

rzeczowy (poza środkami z budżetu Gminy 

– w tym m.in. z wyłączeniem składki 

członka wspierającego) 

do 40,99% – 1 pkt 

41-50,99% – 2 pkt 

51-60,99% – 3 pkt 

61-70,99% – 4 pkt 

71% i więcej – 5 pkt 

5 pkt 

4. 

proponowana jakość 

wykonania zadania  

i kwalifikacje osób, 

przy udziale których 

oferent będzie 

realizował zadanie 

publiczne 

liczba 

uczestników 

Liczba 

uczestników 

Projekt 

wyłącznie dla 

mieszkańców 

Gminy 

Projekt realizowany z partnerem zagranicznym (zakładający 

wyjazdy zagraniczne lub wizytę partnerów w Polsce) 

14 pkt 

Liczba partnerów zagranicznych 

1 2 3 4 i więcej 

Liczba punktów 

do 5 

6-10 

11-20 

21-30 

31-40 

41 i więcej 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

4 

6 

9 

10 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

3 

5 

7 

8 

11 

13 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

komplementarność zadania z innymi działaniami organizacji lub lokalnych instytucji  

(rozumiana jako spójność zadania oferenta z innymi, podobnymi działaniami realizowanymi przez oferenta, inne 

organizacje pozarządowe oraz instytucje m.in. ze względu na czas i miejsce realizacji zadania, beneficjentów etc.) - do 5 

pkt 

 

projekt realizowany wspólnie z inną organizacją1 – do 5 pkt 

 

zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (wskazanie narzędzi) – do 5 pkt 

 
pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych (innych źródeł publicznych lub od sponsorów) – do 2 pkt 

 
1 Ocena współpracy partnerskiej zaplanowanej w ramach projektu bez wymogu składania oferty wspólnej. 

17 pkt 

kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne – do 5 pkt 5 pkt 



forma, 

atrakcyjność, 

innowacyjność, 

różnorodność 

oferty 

konkursowej, 

wykorzystanie 

lokalnych 

zasobów 

(potencjał 

osobowy i 

rzeczowy oraz 

infrastruktura) 

atrakcyjność, różnorodność, integracja środowisk osób niepełnosprawnych – do 5 pkt  

 

walory edukacyjne i wychowawcze zadania – do 10 pkt 

 

wykorzystanie lokalnych zasobów – potencjał osobowy i rzeczowy (w tym w szczególności: 

zaangażowanie seniorów, wsparcie wolontariuszy spoza organizacji, np. do opieki/prowadzenia 

zajęć/organizacji wydarzeń, zapewnienie poczęstunku od lokalnych dostawców) oraz 

infrastruktura (w tym w szczególności: wsparcie lokalnych instytucji) – do 5 pkt 

 

innowacyjne działania promocyjne – do 2 pkt 

 

wykorzystanie obiektów poddanych rewitalizacji – 2 pkt 

 

projekt nowatorski (brak powtarzalności projektu z lat ubiegłych) – do 3 pkt 

27 pkt 

udział miast 

partnerskich 1 punkt za każde miasto partnerskie 

 
6 pkt 

promocja gminy 

Skawina (zasięg, 

innowacyjność, 

itp.)2 

- poziom krajowy – do 2 pkt 

- poziom międzynarodowy – do 4 pkt 
2 Należy wskazać narzędzia promocji 

4 pkt 

5. 
ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości 

oraz sposobu rozliczania środków na realizację zadań – do 6 pkt 
6 pkt 

 
Maksymalna łączna liczba punktów 94 pkt 

 

  



 

 

11. „Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego” 

 

Lp. Kryterium oceny konkursowej Liczba punktów Max 

1. 
możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta  

(rozumiana jako doświadczenie oraz zagwarantowanie zasobów niezbędnych do realizacji zadania) – do 5 pkt 
5 pkt 

2. 
ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego, w tym 

adekwatność przedstawionej kalkulacji kosztów do realizowanych działań – do 5 pkt 
5 pkt 

3. 

udział środków własnych finansowych oraz planowany 

przez oferenta wkład osobowy i rzeczowy (poza 

środkami  

z budżetu Gminy – w tym m.in. z wyłączeniem składki 

członka wspierającego) 

do 40,99% – 1 pkt 

41-50,99% – 2 pkt 

51-60,99% – 3 pkt 

61-70,99% – 4 pkt 

71% i więcej – 5 pkt 

5 pkt 

4. 

proponowana jakość 

wykonania zadania  

i kwalifikacje osób, przy 

udziale których oferent 

będzie realizował 

zadanie publiczne 

liczba uczestników 

do 20 osób – 1 pkt 

21-40 osób – 2 pkt 

41-60 osób – 3 pkt 

61- 70 osób – 4 pkt 

powyżej 70 osób – 5 pkt 

5 pkt 

czas realizacji zadania 

1-2 dni – 2 pkt 

3-7 dni – 3 pkt 

8-30 dni – 4 pkt 

31-60 dni – 6 pkt 

61-120 dni – 8 pkt 

pow. 120 dni – 10 pkt 

10 pkt 

komplementarność zadania z innymi działaniami organizacji lub lokalnych instytucji  

(rozumiana jako spójność zadania oferenta z innymi, podobnymi działaniami realizowanymi przez oferenta, inne 

organizacje pozarządowe oraz instytucje m.in. ze względu na czas i miejsce realizacji zadania, beneficjentów etc.) – do 5 

pkt 

 

projekt realizowany wspólnie z inną organizacją1 – do 5 pkt 

 
zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (wskazanie narzędzi) – do 5 pkt 

 

pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych (innych źródeł publicznych lub od sponsorów) – do 2 pkt 

 
1 Ocena współpracy partnerskiej zaplanowanej w ramach projektu bez wymogu składania oferty wspólnej. 

17 pkt 



kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne – do 5 pkt 

 

współpraca z ekspertem / organizacją ekspercką – do 3 pkt 

8 pkt 

forma, atrakcyjność, 

innowacyjność, 

różnorodność oferty 

konkursowej, wykorzystanie 

lokalnych zasobów 

(potencjał osobowy i 

rzeczowy oraz 

infrastruktura) 

atrakcyjność, różnorodność, integracja środowisk osób niepełnosprawnych – do 5 pkt 

 

walory edukacyjne i wychowawcze zadania – do 10 pkt 

  

wykorzystanie lokalnych zasobów – potencjał osobowy i rzeczowy (w tym 

w szczególności: zaangażowanie seniorów, wsparcie wolontariuszy spoza organizacji, 

np. do opieki/prowadzenia zajęć/organizacji wydarzeń, zapewnienie poczęstunku od 

lokalnych dostawców) oraz infrastruktura (w tym w szczególności: wsparcie 

lokalnych instytucji) – do 5 pkt 

 

innowacyjne działania promocyjne – do 2 pkt 

 

wykorzystanie obiektów poddanych rewitalizacji – 2 pkt 

 

22 pkt 

promocja walorów gminy 

Skawina 
promocja walorów gminy Skawina (m.in.: zasięg, stopień innowacyjności) – do 5 pkt 5 pkt 

5. 
ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zadania publiczne, w tym  

rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczania środków na realizację zadań – do 6 pkt 
6 pkt 

 
Maksymalna łączna liczba punktów 88 pkt 

 

 

  



12. „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32 – 

fundusz wkładu własnego” 

 

Lp. Kryterium oceny konkursowej Liczba punktów Max 

1. 
możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta  

(rozumiana jako doświadczenie oraz zagwarantowanie zasobów niezbędnych do realizacji zadania) – do 5 pkt 
5 pkt 

2. 

ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego, w tym  

ocena przedstawionej kosztów kalkulacji zadania publicznego pod kątem celowości, oszczędności, efektywności wykonania oraz 

adekwatność przedstawionej kalkulacji kosztów do realizowanych działań – do 10 pkt 

10 pkt 

3. planowany przez oferenta wkład osobowy i rzeczowy 

do 40,99% – 1 pkt 

41-50,99% – 2 pkt 

51-60,99% – 3 pkt 

61-70,99% – 4 pkt 

71% i więcej – 5 pkt 

5 pkt 

4. 

proponowana jakość 

wykonania zadania i 

kwalifikacje osób, przy 

udziale których oferent będzie 

realizował zadanie publiczne 

liczba osób objętych 

zadaniem 

do 30 osób – 1 pkt 

31 - 50 osób – 3 pkt 

51 - 100 osób – 5 pkt 

101 – 150 osób – 7 pkt 

powyżej 151 osób – 10 pkt 

10 pkt 

zawartość merytoryczna 

1. Zgodność/zbieżność zgłaszanego projektu z celami zadania publicznego,  

„Strategią rozwoju Gminy Skawina…” i „Programem współpracy…” 

2. Atrakcyjność projektu i jego nowatorski charakter.  

do 10 pkt 

10 pkt 

plan projektu 

1. Wskaźniki ewaluacji projektu. 

2. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (diagnoza środowiska). 

3. Trwałość i cykliczność proponowanego projektu. 

do 10 pkt 

10 pkt 

komplementarność zadania z innymi działaniami organizacji lub lokalnych instytucji  

(rozumiana jako spójność zadania oferenta z innymi, podobnymi działaniami realizowanymi przez oferenta, inne 

organizacje pozarządowe oraz instytucje m.in. ze względu na czas i miejsce realizacji zadania, beneficjentów etc.) – 

do 5 pkt 

 

projekt realizowany wspólnie z inną organizacją1 – do 5 pkt 

 
zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (wskazanie narzędzi) – do 5 pkt  

 Ocena współpracy partnerskiej zaplanowanej w ramach projektu bez wymogu składania oferty wspólnej. 

15 pkt 



kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne – do 5 pkt 5 pkt 

wykorzystanie lokalnych 

zasobów (potencjał 

osobowy i rzeczowy oraz 

infrastruktura) 

wykorzystanie lokalnych zasobów – potencjał osobowy i rzeczowy  

(w tym w szczególności: zaangażowanie seniorów, wsparcie wolontariuszy spoza 

organizacji, np. do opieki/prowadzenia zajęć/organizacji wydarzeń, zapewnienie 

poczęstunku od lokalnych dostawców) oraz infrastruktura (w tym w 

szczególności: wsparcie lokalnych instytucji) – do 5 pkt 

5 pkt 

promocja walorów gminy 

Skawina 

promocja walorów gminy Skawina, m.in.: zasięg (gminny/lokalny, regionalny, 

ogólnopolski, ogólnonarodowy), stopień innowacyjności – do 5 pkt 
5 pkt 

5. 
ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości 

oraz sposobu rozliczania środków na realizację zadań – do 6 pkt 
6 pkt 

 
Maksymalna łączna liczba punktów 86 pkt 

25 pkt i mniej  max 40 % wnioskowanej dotacji 

26 – 35 pkt max 50 % wnioskowanej dotacji  

36 – 45 pkt max 60 % wnioskowanej dotacji 

46 – 55 pkt  max 70 % wnioskowanej dotacji 

56 – 65 pkt  max 80 % wnioskowanej dotacji 

66 – 75 pkt  max 90 % wnioskowanej dotacji 

76 – 86 pkt 100 % wnioskowanej dotacji 

 


