Wnioski – rekomendacje eksperckiego Zespołu ds. inicjatywy lokalnej

Kryteria oceny wniosków o inicjatywę lokalną

1)

KRYTERIA OCENY WNIOSKU

Maksymalna liczba

Uwagi**

punktów *
I - CELOWOŚĆ INICJATYWY LOKALNEJ ZE
WZGLĘDU NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW
MIASTA

0-10

II – SKALA ODDZIAŁYWANIA I TRWAŁOŚĆ
INICJATYWY LOKALNEJ

0-5

Pełna informacja o zgłoszonej inicjatywie
lokalnej i opis – 2 pkt,
uzasadnienie potrzeby – 2 pkt,
adresaci/odbiorcy – 2 pkt,
skutki inicjatywy – 2 pkt,
sposób promowania IL wśród mieszkańców –
2 pkt
skala oddziaływania –mieszkańcy i ich
otoczenie, efekty inicjatywy:
- „miękkie” – cykliczność/kontynuacja
działań czy jednorazowe lub
- twarde (inwestycja, remont), koszty
eksploatacji, zaangażowanie mieszkańców np.
społeczne po zakończeniu inicjatywy

III - STAN PRZYGOTOWANIA ZADANIA

0-5

Ocena nakładu już poniesionej pracy w
zwiazku z planowaną inicjatywą lokalną

IV - SPOSÓB UDZIAŁU MIESZKAŃCÓW

0-7

Ocena dotyczy wielkości i sposobu
zaangażowania wnioskodawców/
mieszkańców w realizację inicjatywy lokalnej

•
•
•

świadczenie pracy społecznej
świadczenie rzeczowe
świadczenie pieniężne

0-3
0-2
0-2

Wniosek musi uzyskać co najmniej 70% punktów w ocenie formalnej, by mógł zostać przekazany do dalszej oceny.

* podana skala dotyczy maksymalnej liczby punktów; w przypadku nie spełnienia kryterium przyznaje się „0”
** oceniający przyznaje punkty na podstawie dokonanej przez siebie oceny, którą szczegółowo uzasadnia.

Przyjęto 70% próg uzyskanych punktów z oceny jako punkty graniczne pozwalające na
dalsze rozpatrywanie wniosku.
2) Utworzenie stałego zespołu oceniającego wnioski o inicjatywę lokalną z udziałem
przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Powołanie stałego składu Zespołu oceniającego, w tym 9 przedstawicieli Urzędu Miasta
Katowice i przedstawicieli organizacji pozarządowych:
1. Wydział Polityki Społecznej
2. Wydział Kształtowania Środowiska
3. Wydziału Kultury
4. Wydziału Rozwoju Miasta
5. Wydziału Budynków i Dróg
6. Wydziału Zarządzania Kryzysowego
7. Naczelnika Wydziału Promocji
8. Wydziału Sportu i Turystyki
9. Wydziału Edukacji

W spotkaniach Zespołu wymiennie będą brać udział przedstawiciele poszczególnych
wydziałów merytorycznych w zależności od zakresu zgłoszonej inicjatywy.
- Dobór przedstawicieli organizacji pozarządowych można przeprowadzić w podobny
sposób jak przy naborze do komisji konkursowych.
- Częstotliwość spotkań zespołu – raz w miesiącu lub w zależności od potrzeb.
- Zespół określi na jakiej zasadzie odbywałoby się głosowanie nad wnioskami, czy jako
wspólna ocena, czy ocena punktowa każdego z członków, a następnie wyciągnięta
zostałaby średnia.
Zalety:
- Powołanie zespołu uprości system obiegu złożonego wniosku, a tym samym skróci
czas rozpatrywania wniosku.
- Możliwość udzielenia bieżąca informacji na temat etapu oceny wniosku.
- Obiektywna ocena, jednolite zasady stosowane przez ten sam zespół.
- Obecność przedstawicieli organizacji pozarządowych ma pomóc w wyeliminowaniu
wniosków mieszkańców, które nie są do końca rzetelne i nie wynikają z potrzeb grupy
lokalnej.
Uproszczenie wzoru wniosku o inicjatywę lokalną (propozycja w załączeniu)
-

3)
4)

5)

Regularne upublicznianie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o złożonych
wnioskach, ich ocenie oraz realizacji.
W Centrum Organizacji Pozarządowych zostanie zorganizowane spotkanie
konsultacyjne w sprawie inicjatywy lokalnej. Działania:
1. Opracowanie pakietu informacyjnego dla mieszkańca zawierającego między innymi:
- dane kontaktowe do osób/podmiotów udzielających informacji na temat inicjatyw
lokalnych, zapewniających wsparcie przy wypełnianiu wniosków o IL
- dane wydziałów/ osób do kontaktu, które zajmują się określonym zakresem zadań,
które mogą być zgłoszone w ramach inicjatywy lokalnej
- informację o zadaniach możliwych do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej opisane
w uproszczonej formie
- inne informacje, które zachęcą mieszkańców do angażowania się w realizację
inicjatyw lokalnych
2. Wypracowanie propozycji działań promocyjno-informacyjnych, np.:
- Promowanie inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców z wykorzystaniem dostępnych
form komunikacji, np. Rad Jednostek Pomocniczych, osiedlowych stron internetowych
- Edukowanie mieszkańców, zachęcanie do aktywności – uczenie mieszkańców czym
jest inicjatywa lokalna i jak może wspomóc ich aktywność lokalną.
W imieniu członków zespołu ekspertów ds. inicjatyw lokalnych

