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Wzór karty punktowej w ramach II etapu naboru do projektu „Rewitalizacja podwórek w Ostródzie” 

Lp. KRYTERIUM SKALA PUNKTOWA 
PRZYZNANA 
PUNKTACJA 

UZASADNIENIE 

1. 

Zgłoszone podwórko 
znajduje się w obszarze 
objętym projektem pn. 
„Ożywienie społeczno-
gospodarcze obszaru 
wzdłuż osi linii kolejowej” 

Weryfikowane będzie czy zgłoszone podwórko znajduje 
się na terenie objetym projektem pn. „Ożywienie 
społeczno-gospodarcze obszaru wzdłuż osi linii 
kolejowej” 

• 0 pkt – zgłoszone podwórko nie znajduje się na 
terenie objętym projektem pn. „Ożywienie społeczno-
gospodarcze obszaru wzdłuż osi linii kolejowej” 

• 1 pkt – zgłoszone podwórko znajduje się na terenie 
objętym projektem pn. „Ożywienie społeczno-
gospodarcze obszaru wzdłuż osi linii kolejowej” 

 

 

 

2. 

Zgłoszone podwórko 
znajduje się w obszarze 
rewitalizacji wyznaczony w 
Lokalnym Programie 
Rewitalizacji Miasta 
Ostróda do roku 2023 

Weryfikowane będzie czy zgłoszone podwórko znajduje 
się w obszarze rewitalizacji wyznaczony w Lokalnym 
Programie Rewitalizacji Miasta Ostróda do roku 2023 
 
• 0 pkt – zgłoszone podwórko nie znajduje się na 
w obszarze rewitalizacji wyznaczony w Lokalnym 
Programie Rewitalizacji Miasta Ostróda do roku 2023 
• 1 pkt – zgłoszone podwórko znajduje się na w 
obszarze rewitalizacji wyznaczony w Lokalnym 
Programie Rewitalizacji Miasta Ostróda do roku 2023 

 

 

Załącznik nr 3 do Zasad udziału mieszkańców 
Ostródy w projekcie „Rewitalizacja podwórek 
w Ostródzie”    

Zgłoszenie nr …………… 

Adres: ul. ……………. 
nr działki ………….. obr. …………… 
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3. 

Liczba aktywnych 
mieszkańców 
zaangażowanych w 
realizację projektu 
„Rewitalizacja podwórek w 
Ostródzie” 

Weryfikowane będzie jaka liczba mieszkańców 
zadeklarowała aktywny udział przy realizacji projektu 

• 1 pkt – na listę mieszkańców, którzy będą 
aktywnie zaangażowani w realizację Projektu wpisało się 
od 5 do 10 osób. 

• 2 pkt – na listę mieszkańców, którzy będą 
aktywnie zaangażowani w realizację Projektu wpisało się 
od 11 do 15 osób. 

• 3 pkt – na listę mieszkańców, którzy będą 
aktywnie zaangażowani w realizację Projektu wpisało się 
od 16 do 20 osób. 

• 4 pkt – na listę mieszkańców, którzy będą 
aktywnie zaangażowani w realizację Projektu wpisało się 
od 21 do 25 osób. 

• 5 pkt – na listę mieszkańców, którzy będą 
aktywnie zaangażowani w realizację Projektu wpisało się 
od 26 do 30 osób. 

• 6 pkt – na listę mieszkańców, którzy będą 
aktywnie zaangażowani w realizację Projektu wpisało się 
od 31 do 35 osób. 

• 7 pkt – na listę mieszkańców, którzy będą 
aktywnie zaangażowani w realizację Projektu wpisało się 
od 36 do 40 osób. 

• 8 pkt – na listę mieszkańców, którzy będą 
aktywnie zaangażowani w realizację Projektu wpisało się 
powyżej 40 osób. 
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Osoba oceniająca: 

Data:  

Podpis:  

 


