
 

  

 
 

 
"Pro defensione pro historia - młode stowarzyszenia na start" 

 
Konkurs dla młodych NGO mający na celu wsparcie obywatelskich, oddolnych inicjatyw 

proobronnych i historycznych dla Polski. 

Numer oferty:  

Nazwa projektu:  

Oferent:  

Adres email Oferenta:  

Kryteria merytoryczne 
możliwa 

liczba pkt 

Liczba 

pkt 

1. Zaangażowanie społeczności w organizację i realizację Projektu (0-33 pkt) 

a) Projekt wskazuje formy aktywnego uczestnictwa społeczności lokalnej 0 - 4  

b) Projekt angażuje różnorodne grupy mieszkańców 0 - 3  

c) Projekt włącza wolontariuszy ponad wymagane kryterium 3 wolontariuszy/30 godzin 

świadczeń. 
0 - 4 

 

d) Projekt jest realizowany w miejscowości do 25 tys. mieszkańców - 4 pkt, 25- 

50 tys. - 2 pkt, pow. 50 tys. - 0 pkt. 
0 - 4 

 

e) Projekt angażuje ludzi młodych, do 21 roku życia 0 -5  

f) Projekt jest ważny dla szerszej społeczności, nie tylko dla wąskiej grupy 0 -10 
 

g) Projekt przewidujące wsparcie dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodzin 
spodziewających się narodzin dziecka niepełnosprawnego 

0-3 
 

2. Aspekty historyczne i proobronne Projektu (0-20 pkt) 

a) Projekt aktywizuje społeczność lokalną wokół działań o charakterze 

proobronnym i/lub historycznym. 
0-10 

 

b) Projekt nawiązuje do obchodów związanych z odzyskaniem przez Polskę 

niepodległości. 
0 - 10 

 

3. Forma zaplanowanych działań w ramach Projektu (0-15 pkt) 

a) Zaplanowane działania są odpowiedzią na zapotrzebowania lokalnego 

społeczeństwa 
0 - 5 

 

b)Projekt wyróżnia się zaproponowaną formułą (oryginalność/ 

kreatywność/innowacyjność) 
0 - 10 

 

4. Trwałość efektu i spójność działań (0-20 pkt) 

a) Projekt ma potencjał do zapoczątkowania trwałej zmiany w społeczności 

lokalnej bądź jest kontynuacją wcześniej rozpoczętych działań. 

 
0 - 5 

 

b) Przedstawione koszty są niezbędne i uzasadnione cenowo, harmonogram spójny 

i realny do zrealizowania. 
0 - 15 

 

5. Możliwości i dotychczasowe doświadczenie Projektodawcy (0-12 pkt) 

a) Ilość i zasięg organizowanych bądź współorganizowanych przez 

Projektodawcę imprez podobnych do Projektu 
0 - 4 

 

b) Projekt zostanie zrealizowany z partnerami i/lub we współpracy z różnymi 

grupami społecznymi. 
0 - 8 

 

Łączna liczba punktów 
      0-100  

 


