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Załącznik nr 4 

Do Regulaminu Konkursu 
„Najaktywniejsza Organizacja Pozarządowa” 

 

 
 

KRYTERIA OCENY W KONKURSIE  
ze zmianą dokonana dnia 31.05.2017r. 

 
 
Nazwa Organizacji, Koła Gospodyń Wiejskich: …………………………………………...………………………………….  
 

 

lp. 

 

Kryterium 

Działalność Organizacji, Koła Gospodyń Wiejskich  

w zakresie: 

Liczba 

punktów 

możliwych 

do 

uzyskania 

Liczba 

punktów 

uzyskanych 

1 Organizowanie wydarzeń, przedsięwzięć przez Organizację, KGW: 

np. Imprezy (spotkania) o charakterze integracyjnym, promocyjnym, 
edukacyjnym i innym (nie wliczają się imprezy organizowane przez 

instytucje publiczne) 
UWAGA!   Aby zdobyć punkty w niniejszym kryterium należy 
dostarczyć dokumentację zdjęciową z imprez, spotkań. Zdjęcia muszą 
być dostarczone na płycie CD/DVD. Należy dostarczyć min. 3 zdjęcia 
do każdej imprezy, spotkania, wydarzenia. Zdjęcia muszą być 
opisane: której  imprezy dotyczą. 

30  

2 Inicjatywy w zakresie dbałości o ład przestrzenny, środowisko i 
ekologię. 

UWAGA!  Aby zdobyć punkty w niniejszym kryterium należy 
dostarczyć dokumentację zdjęciową przedstawiającą stan przed i po 
podjęciu działań przez Organizację, KGW. Zdjęcia muszą być 
dostarczone na płycie CD/DVD i muszą być opisane: którego 
działania dotyczą. 

15  

3 Aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych przez Organizację, 
KGW (dotacje, dofinansowania, sponsorzy- ilość i wartość – nie 

wlicza się funduszu sołeckiego) 

15  

4 Współpraca Organizacji, KGW – nawiązanie nowej współpracy np. z 
inną Organizacją i zrealizowanie wspólnie jakiegoś przedsięwzięcia 

10  

5 Rozwój Organizacji, KGW - udział w szkoleniach, kursach, 

warsztatach. 
10  

6 Promocja Organizacji, KGW podczas XVII i XVIII Europejskich 

Targów Chłopskich, które odbędą się w Krzyżowicach we wrześniu 

2017r. i wrześniu 2018r. 

 

20 

 

 UWAGA! 
Spełnienie powyższych kryteriów ( z wyłączeniem kryterium dot. 
udziału w Targach Chłopskich)  oceniane będzie m.in. na podstawie 
dołączonej dokumentacji fotograficznej. Promocja Organizacji, KGW 
na XVII i XVIII Targach Chłopskich w Krzyżowicach oceniana będzie 
na podstawie przygotowanego stoiska Organizacji, KGW w dniu 
Targów. 

  

 


