
załącznik do uchwały nr 
Rady Miasta Krakowa

z dnia 

Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej

§ 1. Oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 
dokonuje Prezydent Miasta Krakowa na podstawie następujących kryteriów:

1) Celowość realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej 
– maksymalnie 45 punktów. 
a) Celowość realizacji zadania może być oceniana poprzez określenie znaczenia 

dla społeczności lokalnej np. na podstawie następujących charakterystyk 
wpływającego wniosku: 
 opis potencjału, potrzeb, deficytów, problemów społeczności lokalnej 

zdiagnozowanych przez wnioskodawców,
 dostępność inicjatywy oraz jej rezultatów dla społeczności lokalnej, biorąc 

pod uwagę kontekst i rodzaj inicjatywy;
 liczba podpisów popierających inicjatywę, biorąc pod uwagę wielkość 

i rodzaj inicjatywy;
 efekty i korzyści wynikające z realizacji inicjatywy, biorąc pod uwagę 

potrzeby społeczności lokalnej opisane przez wnioskodawców;
 liczba osób zaangażowanych w tworzenie i wykonanie inicjatywy, biorąc 

pod uwagę jej wielkość oraz rodzaj;
 integracja społeczności lokalnej i przełamywanie barier poprzez działania 

realizowane w trakcie inicjatywy;
 realizacja edukacji obywatelskiej, popularyzowanie aktywności 

obywatelskiej poprzez działania realizowane w trakcie inicjatywy lokalnej,  
 uzasadnienie celowości zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności 

lokalnej z opinii Rady lub Rad Dzielnic/y Miasta Krakowa, o której mowa 
w § 2, jeśli została dołączona.

 opinia właściwej ze względu tematykę dialogu z mieszkańcami Komisji 
Rady Miasta Krakowa, o której mowa w § 7 Uchwały

b) Celowość realizacji zadania oceniana na podstawie charakterystyk 
wymienionych w §1. pkt. 1 ust. a) oceniona może zostać na maksymalnie 45 
punktów. Przyznanie określonej liczby punktów musi zawierać opisowe 
uzasadnienie zawierające w/w charakterystyki.

2) Wkład pracy społecznej w realizację zadania obliczany jako stosunek pracy 
społecznej do wartości całkowitej zadania – maksymalnie 45 punktów.
a) Liczba punktów jest przyznawana w zależności od wysokości tego wkładu, 

według następujących przedziałów:
 <10 %  - 0 punktów
 10-19% - 10 punktów
 20-29% - 15 punktów
 30-39 % - 20 punktów
 40-49% - 25 punktów
 50-59% - 30 punktów
 60-69% - 35 punktów
 70-79% - 40 punktów 
 80 % i wyżej - 45 punktów



§ 2. 1. Opinia właściwej/ właściwych Rad/y Dzielnic/y Miasta Krakowa, zwana dalej opinią, 
może być dołączona do wniosku. 
2. Pozytywna opinia przedłożona wraz z wpływającym wnioskiem skutkuje dodatkowymi 
10 punktami, przyznanymi podczas oceny wniosku, stanowiącymi odrębną od kryterium 
celowości zadania z punktu widzenia społeczności lokalnej punktację.
3. W przypadku więcej niż jednej pozytywnej opinii Rad Dzielnic, dodatkowe 10 punktów 
przyznawanych za opinię Rady Dzielnicy przyznawane są jednokrotnie.
4. W przypadku więcej niż jednej opinii Rad Dzielnic, gdy opinie są sprzeczne, w ocenie 
wniosku bierze się pod uwagę wszystkie opinie oraz przyznaje się dodatkowe punkty zgodnie 
z zapisami powyżej. 
5. Brak opinii, opinia wyrażona po złożeniu wniosku lub opinia negatywna skutkuje 
nieprzyznaniem dodatkowych punktów podczas oceny wniosku.

§ 3.  1. Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać wniosek wynosi 100 punktów. 

2. Minimalna ilość punktów oceny końcowej warunkująca przyjęcie wniosku do dalszego 
procedowania wynosi 60 punktów.

§ 4.  W ramach inicjatywy lokalnej nie mogą być realizowane zadania:

1) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, 
politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady Miasta Krakowa
i zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa; 

2) które po zakończeniu umowy o realizację inicjatywy lokalnej generowałyby roczne 
koszty utrzymania wyższe niż 30% wartości proponowanego zadania;

3) które, w przypadku wniosku o realizację zadania na terenie niebędącym we władaniu 
Gminy Miejskiej Kraków, nie posiadają dołączonej zgody dysponenta terenu objętego 
propozycją inicjatywy lokalnej na wykorzystanie terenu do celów jej realizacji.


