Załącznik Nr 5 do Regulaminu

Opis szczegółowych kryteriów oceny
Każdy członek Komisji Konkursowej przyznaje punktację według określonych poniżej kryteriów. Ocena końcowa za daną Koncepcję
Partnerstwa Naturowego to suma punktów przyznanych przez każdego z członków Komisji Konkursowej dzielona przez 5
(liczba członków Komisji Konkursowej).
Lp.
1.

Kryterium oceny
Doświadczenie instytucji otoczenia
biznesu w świadczeniu usług
dotyczących wspierania
przedsiębiorczości (na podstawie
Załącznika Nr 1 do Regulaminu)

Kryterium szczegółowe
1) Łączna liczba odbiorców (w szt.) usług
świadczonych przez instytucję
w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania
Formularzy zgłoszeniowych Konkursu
(Załącznik Nr 1 do Regulaminu),
a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie.

Waga kryterium

Maksymalna
liczba punktów

Suma

2

6 pkt

9 pkt

0 pkt – poniżej 100
1 pkt – od 100 do 1000
2 pkt – powyżej 1000
3 pkt – powyżej 10 000;
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2)

Łączna wartość netto (w PLN) usług
świadczonych przez instytucję
w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania
Formularzy zgłoszeniowych Konkursu
(Załącznik Nr 1 do Regulaminu),
a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie.

3 pkt
1

0 pkt – poniżej 10 000 PLN
1 pkt – od 10 000 do 100 000 PLN
2 pkt – od 100 000 do 1 mln PLN
3 pkt – powyżej 1 mln PLN.

2.

Doświadczenie IOB we wspieraniu
przedsiębiorców
działających
na
obszarach
Natura
2000
(na podstawie Załącznika Nr 1
do Regulaminu).
Działania podejmowane na rzecz wspierania
przedsiębiorców działających na obszarach
Natura 2000, w tym również działań Partnerstw
Naturowych i doświadczeń zebranych jako Lider
Partnerstwa Naturowego.

Ocenie podlegają maksymalnie 3 projekty.
Za każdy z projektów można otrzymać
maksymalnie 8 punktów za:
1) bezpośredni związek każdego projektu
z obszarami Natura 2000, np.: prowadzenie
oraz propagowanie działalności gospodarczej
zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju
i społecznej odpowiedzialności biznesu
na obszarach Natura 2000, szkolenia i edukacja
z zakresu ochrony przyrody i racjonalnego
gospodarowania jej zasobami na obszarach
Natura 2000, utworzenie i działalność
Partnerstwa Naturowego: od 0 do 4 pkt;
2) realizacja celów: od 0 do 2 pkt;
3) spójność działań z potrzebami odbiorców
projektu: od 0 co 2 pkt.

24 pkt

24 pkt
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3.

Opis Koncepcji Partnerstwa Naturowego
(na podstawie Załącznika Nr 1 do
Regulaminu).

1) Koncepcja Partnerstwa Naturowego
wpisuje się w dotychczas prowadzone
działania IOB na obszarach
chronionych.

12 pkt

Przyznawana punktacja: od 0 pkt do 12 pkt;

2) Spójność koncepcji (profilu, celu i działań)
Partnerstwa Naturowego z zasadami
zrównoważonego rozwoju i społecznej
odpowiedzialności biznesu oraz
racjonalnego gospodarowania zasobami
przyrody na obszarach Natura 2000.

39 pkt

12 pkt

Przyznawana punktacja: od 0 pkt do 12 pkt;

3) Zapewnienie udziału uczestników
w Partnerstwie Naturowym (liczba
podpisanych deklaracji według wzorów
stanowiących odpowiednio Załącznik
Nr 3 i 4 do Regulaminu):
1pkt – 19 uczestników (liczba
obowiązkowa)
2pkt – od 20 do 25 uczestników
3pkt – powyżej 25 uczestników

5

15 pkt
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4.

Harmonogram działań i kosztorys
Partnerstwa Naturowego,
(Na podstawie Załącznika Nr 2 do
Regulaminu).

1.

2.

Liczba zaproponowanych działań
ogółem:
1 pkt – 15 działań (minimalna liczba
działań)
2 pkt – od 16 do 20 działań
3 pkt –od 21 do 25 działań

2

6 pkt

Ocena poszczególnych działań:
Przyznaje się maksymalnie 3 punkty, za
każde działanie, według następujących
kryteriów:
1 pkt – działanie spójne z koncepcją
danego Partnerstwa Naturowego
1 pkt – działanie odpowiada na
potrzeby grupy docelowej i jej
uczestników
1 pkt – uzasadnione koszty
0 pkt – działanie nie spełnia żadnego z
powyższych kryteriów

28 pkt

3

15 pkt

Sposób wyliczenia punktacji w tym
podkryterium:
A - Suma punktów za wszystkie
działania zaproponowane w ramach
danej Koncepcji Partnerstwa
Naturowego
B – Liczba zaproponowanych działań
C – Maksymalna liczba punktów = 3xB
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X% - wynik oceny w procentach

Po zaokrągleniu do pełnych procentów:
1 pkt – wynik minimum 25%
2 pkt – od 25% do 50 %
3 pkt – od 50% do 75%
4 pkt – od 75% do 90%
5 pkt – od 90% do 100%
UWAGA – jeżeli Komisja konkursowa
podejmie decyzję o wykreśleniu
niektórych działań z Harmonogramu
działań i kosztorysu Partnerstwa
Naturowego, podlicza się punkty
ponownie dla nowej liczby działań.
3.

Działania na rzecz utrzymania
Partnerstwa Naturowego

Punkty przyznawane za propozycje działań
będących kontynuacją Koncepcji Partnerstwa
Naturowego przez co najmniej 1 rok od
zakończenia realizacji umowy o współpracy
z Wykonawcą.

7 pkt

Przyznawana punktacja: od 0 pkt do 7 pkt.

SUMA

Maksymalna liczba punktów za Koncepcję Partnerstwa Naturowego.

100 pkt
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