Załącznik Nr 3 do Regulaminu

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW
Wnioskodawca

Nazwa projektu

KRYTERIA FORMALNE (wypełnia pracownik Biura Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą)
Lp.
1.
2.
3.

4.

Nazwa kryterium
Wniosek złożony w terminie
Wniosek złożony na obowiązującym formularzu
Kompletność wniosku:
- wniosek zawiera wszystkie strony
- wszystkie wymagane pola we wniosku zostały uzupełnione
- wniosek jest podpisany przez osobę upoważnioną
Do wniosku dołączono kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego
rejestru bądź ewidencji oraz dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu
wnioskodawcy

TAK/ NIE

Uwagi dotyczące oceny formalnej

………………………………………………………………………………………………………………..
(data i czytelny podpis pracownika dokonującego oceny formalnej wniosku)
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KRYTERIA MERYTORYCZNE

Lp.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

(oceny dokonują członkowie Zespołu rekomendującego)

Kryteria
Innowacyjność – oryginalność koncepcji
Poziom wspierania początkujących sportowców i debiutujących
uczestników imprezy
Zakres świadczeń promocyjnych na rzecz Miasta Bydgoszczy
Zasięg oddziaływania promocyjnego imprezy - ogólnopolski, regionalny,
międzynarodowy
Realizacja celów strategii rozwoju Bydgoszczy do 2030 w programie
sektorowym „Sportowa Bydgoszcz”:
a) Organizacja, wspieranie i promowanie prestiżowych imprez
sportowych
b) Promowanie sportu dzieci i młodzieży
c) Promowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia
d) Wspieranie i rozwój sportu akademickiego
Tradycja organizacji przedsięwzięcia na terenie Bydgoszczy
Masowość (zawodnicy/kibice)
Udział rozpoznawalnych osobowości lub postaci danej branży
Wielopłaszczyznowość
Doświadczenie w realizacji podobnych wydarzeń
Skala zaangażowania partnerów medialnych
Wiarygodność merytoryczna i finansowa
Ilość, atrakcyjność i sposób przeprowadzenia dodatkowych akcji
społecznych kierowanych do dzieci i młodzieży
Różnorodność źródeł finansowania.
a) 60% - 51% prognozowanego budżetu
przedsięwzięcia finansowane ze środków Miasta:
1 pkt.
b) 50% - 41%:
2 pkt.
c) 40% – 31%:
3 pkt.
d) 30% - 21%:
4 pkt.
e) 20% i mniej:
5 pkt.

Skala oceny

Liczba
przyznanych
punktów

0 - 10
0-3
0 - 20
0 - 10

0 - 20

0–3
0 – 10
0 – 10
0 – 10
0-3
0-5
0-5
0-5

1-5

SUMA
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Rekomendacje Komisji Konkursowej
 Komisja proponuje rekomenduje realizację projektu
 Komisja proponuje nie rekomenduje realizacji projektu
Uzasadnienie:

Proponowana kwota dofinansowania projektu w wysokości złotych brutto:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Imię i nazwisko członka Komisji

Podpis
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