Załącznik nr 5 do Regulaminu

KARTA OCENY - KONKURSU GRANTOWEGO
KRYTERIA FORMALNE
1.
2.
3.
4.

TAK

NIE

TAK

NIE

Dane Wnioskodawcy

Wskaźnik / Liczba
wynik
punkt
cząstkowy
ów

Formularz zgłoszeniowy został złożony na własciwym formularzu
Formularz zgłoszeniowy zawiera wszystkie wymagane załączniki
Formularz zgłoszeniowy został podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reperezentowania Wnioskodawcy
Formularz został złożony w terminie i miejscu wskazanym w regulaminie konkursu grantowego

Wnioskodawca wraz z formularzem zgłoszeniowym złożył oświadczenie podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania
5. Wnioskodawcy, że nie będzie się ubiegać o grant u innego operatora
Wnioskodawca złożył oświadczenie, że w przypadku uzyskania grantu udostępni FRDL dane wskazane w Wytycznych w zakresie monitorowania
postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w
postaci elektronicznej na lata 2014-2020 podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy, że nie będzie się ubiegać o
6. grant u innego operatora

KRYTERIA DOSTĘPU
Wnioskodawca jest gminą położoną na terenie jednego z 5 województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, śląskiego,
1. małopolskiego
2. Wnioskodawca jest gminą: wiejską, lub miejsko-wiejską lub miejską, ale nie jest miastem na prawach powiatu
Wnioskodawca posiada uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub uchwałę
o przystąpieniu do sporządzenia miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego lub złożył oświadczenie zobowiązując się, że projekt uchwały o
przystąpieniu do sporządzenia jednego ze wskazanych powyżej dokumentów zostanie przedstawiony radzie gminy w ciągu 3 miesięcy od złożenia
przez władze gminy deklaracji uczestnictwa w projekcie a uchwała zostanie podjęta w ciągu 6 miesięcy od złożenia deklaracji uczestnictwa w
3. projekcie.
Wnioskodawca ma doświadczenie w prowadzeniu procesów konsultacyjnych i w formularzu zgoszeniowym wskazał liczbę procesów konsultacji
4. przeprowadzonych przez niego w okresie: 2015 - 2016

KRYTERIA JAKOŚCIOWE

Podgrupa wskaźników

Uszczegółowienie sposobu oceny kryterium

Pow. Gminy objęta planami (ha)

10
Powierzchnia Gminy bez lasów / terenów zamkniętych (ha)

5

Liczba wydanych decyzji o WZ (2012-2016)

Liczba wydanych na terenie Gminy pozwoleń na budowę
na 1.000 mieszkańców w ciągu 5 lat (2011-2015)

5

Liczba wydanych PB (2012-2016)

Liczba projektów PLANÓW MIEJSCOWYCH na terenie
Gminy, których czas sporządzania jest dłuższy niż 3 lata na
dzień składania wniosku o przyznanie grantu (okres pacy
nad planem liczony od daty podjęcia uchwały o
przystąpieniu do sporządzenia planu do daty złożenia przez
gminę wniosku o przyznanie grantu),

5

Procentowy udział powierzchni objętych przewlekłymi
projektami PLANÓW MIEJSCOWYCH, w stosunku do
powierzchni Gminy.

5

Pow. Gminy objęta przewlekłymi projektami (ha)

Zakres przestrzenny planu, który jest przedmiotem
zgłoszenia, obejmuje:
(albo a, albo b, albo c)

4

a. Obszar centralny miasta (tak/nie)
b. Tereny osiedla poza obszarem centralnym miasta lub tereny wsi
(tak/nie)
c. Inne tereny (tak/nie)

dczenie w prowadzeniu procesów konsultacji
społecznych

Liczba wydanych na terenie Gminy decyzji o warunkach
zabudowy na 1.000 mieszkańców w ciągu 5 lat (20112015)

PLANY MIEJSCOWE,
których czas
sporządzania jest
dłuższy niż 3 lata:

Wskaźnik pokrycia planistycznego obowiązującymi
PLANAMI MIEJSCOWYMI (% pow. Gminy pokryty
aktualnymi PLANAMI MIEJSCOWYMI, stan na dzień
składania formularza zgłoszeniowego o przynanie grantu)

Max.
liczba
pkt.

Dokument planistyczny zgłaszany przez Wnioskodawcę do objęcia grantem i
charakter planowanych zmian:

Stopień pokrycia obszaru
Gminy PLANAMI
MIEJSCOWYMI w powiązaniu
z liczbą wydanych pozwoleń
na budowę i decyzji o
warunkach zabudowy

Grupa wskaźników

Ogólna liczba aktualnie sporządzanych planów
Liczba przewlekłych procedur planistycznych (aktualnie
sporządzanych planów, nad którymi prace trwają dłużej niż 3 lata)

Czy w obszarze przewiduje się zróżnicowanie funkcji
przeważających (tak/nie/nie wiadomo)?
Jaki jest charakter obszaru i planowanych zmian? (możliwy
wybór wielokrotny)

16

Czy w obszarze przewiduje się funkcje potencjalnie konfliktowe?
Czy przewidywane są silne konflikty społeczne w toku
uzgadniania? (tak/nie/nie wiadomo)?
Czy w obszarze przewiduje się scalanie i wtórny podział
nieruchomości (tak/nie/nie wiadomo)?

Jakich dokumentów dotyczy uchwała o przystąpieniu do
prac planistycznych?
• nowych dokumentów planistycznych, albo
• zmian całkowitych w dokumentach planistycznych, czy
• zmian częściowych dotyczących konkretnego obszaru
albo
• zmian częściowych dotyczących konkretnego systemu

Czy obszar objęty zgłaszanym dokumentem planistycznym
jest również objęty lokalnym planem rewitalizacji (w
całości lub w części)?
- Jaki jest procentowy udział powierzchni objętej lokalnym
planem rewitalizacji w powierzchni objętej dokumentem
planistycznym zgłaszanym przez Wnioskodawcę do objęcia
grantem?

Czy uchwała dotyczy nowego dokumentu (tak/nie)?

5
Czy uchwała dotyczy zmian całkowitych (tak/nie)?

Powierzchnia (w ha) objęta programem rewitalizacji

15

Całkowita powierzchnia (w ha) objęta dokumentem
planistycznym zgłaszanym przez Wnioskodawcę do objęcia
grantem

Przeprowadzony proces konsultacji społecznych rozumiany
jako zakończony cykl działań, mający na celu właczenie
społeczności lokalnej w proces podejmowania decyzji na
określony temat, umożliwiajacy wypowiedzenie się
uczestnikom konsultacji w konkretnej, przedmiotowej
sprawie. Małe doświadczenie konsultacyjne

Przeprowadzenie do 5 procesów konsultacyjnych w okresie 2015 2016 - przyznana liczba punktów - 10; Dodatkowy punkt zostanie
przyznany za każdy wykazany proces konsultacyjny w ramach,
którego zastosowano przynajmniej jedną technike interaktywną

Przeprowadzony proces konsultacji społecznych rozumiany
jako zakończony cykl działań, mający na celu właczenie
społeczności lokalnej w proces podejmowania decyzji na
określony temat, umożliwiajacy wypowiedzenie się
uczestnikom konsultacji w konkretnej, przedmiotowej
sprawie. Średnie doświadczenie konsultacyjne

Przeprowadzenie do 6 do 12 procesów konsultacyjnych w okresie
2015 - 2016 - przyznana liczba punktów - 13; Dodatkowy punkt
zostanie przyznany za każdy wykazany proces konsultacyjny w
ramach, którego zastosowano przynajmniej jedną technike
interaktywną

30

Doświadczenie w prowa
społ

Przeprowadzenie powyżej 12 procesów konsultacyjnych w okresie
2015 - 2016 - przyznana liczba punktów - 15; Dodatkowy punkt
zostanie przyznany za każdy wykazany proces konsultacyjny w
ramach, którego zastosowano przynajmniej jedną technike
interaktywną (maksymalna liczba punktów dodatkowych - 15); Wykazanie 15

Przeprowadzony proces konsultacji społecznych rozumiany
jako zakończony cykl działań, mający na celu właczenie
społeczności lokalnej w proces podejmowania decyzji na
określony temat, umożliwiajacy wypowiedzenie się
uczestnikom konsultacji w konkretnej, przedmiotowej
sprawie. Duże doświadczenie konsultacyjne

maksymalna liczba punktów:

procesów konsultacyjnych, przy których zastosowano techniki interaktywne
skutkuje uzyskaniem maksymalnej liczby puntów.

100

SUMA PUNKTÓW:

suma przyznanych punktów:

0,0

