
 

*kryterium uwzględniania, które koszty stanowią większość (tj. stanowią pow. 50% kosztu całkowitego 
przedsięwzięcia) 
**w kryterium sumowane są punkty przyznane za poszczególne koszty 
***dotyczy dofinansowania w ramach Naboru Wniosków na przedsięwzięcia związane z działaniem na rzecz 
ochrony pszczół 

 

Numer  wniosku:…………………. 

Nazwa wnioskodawcy…………………………………………………………………………… 

Karta oceny wniosku w zakresie kryteriów selekcji 

 

L.p. Kryteria selekcji 
Liczba 

punktów 

Liczba 
punktów 

uzyskanych 

1. Budżet i efektywność finansowa (ocena planowanych 
kosztów w stosunku do założonych efektów)* 

  

 - wydatki są bezpośrednio związane z działaniem na rzecz 
ochrony pszczół (koszty kwalifikowane §7 ust. 1, 2.1 Regulaminu 
Naboru Wniosków)  

5  

- wydatki są pośrednio związane z działaniem na rzecz ochrony 
pszczół (koszty kwalifikowane §7 ust. 2.2, 3, 4 Regulaminu 
Naboru Wniosków) 

2  

2. Kompleksowość działań w ramach realizowanego 
przedsięwzięcia** 

  

 - Koszty ponoszone na zakładanie i odbudowę rodzin pszczelich - 
koszt zakupu pszczół i rodzin pszczelich, odkłady, pakiety, matki 
pszczele (koszty kwalifikowane §7 ust. 1 Regulaminu Naboru 
Wniosków) 

5  

- Koszty zakupu sprzętu pszczelarskiego – ule z wyposażeniem, 
wyposażenie pracowni pszczelarskiej (koszty kwalifikowane §7 
ust. 2 Regulaminu Naboru Wniosków) 

3  

- Koszty zakupu innych środków i materiałów do produkcji 
pasiecznej (koszty kwalifikowane §7 ust. 3 (bez ust. 3 pkt 1) 
Regulaminu Naboru Wniosków) 

1  

- Zapewnienie bazy pożytkowej dla pszczół (koszty kwalifikowane 
§7 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Naboru Wniosków) 

1  

- Edukacja pszczelarzy  (koszty kwalifikowane §7 ust. 4 
Regulaminu Naboru Wniosków) 

1  

3. Dofinansowanie Wnioskodawcy ze środków WFOŚiGW w 
poprzednich latach*** 

  

 - Wnioskodawca pierwszy raz ubiega się o dofinansowanie z 
WFOŚiGW w Poznaniu 

5  

- Wnioskodawca kolejny raz ubiega się o dofinansowanie z 
WFOŚiGW w Poznaniu 

2  

4. Udział środków WFOŚiGW (x) w koszcie realizacji 
przedsięwzięcia 

  

 x≤50% kosztów przedsięwzięcia 
 

5  

51% ≤ x ≤ 70%  kosztów przedsięwzięcia 
 

3  

71% ≤ x ≤ 95%  kosztów przedsięwzięcia 

 
1  

 Łączna liczba punktów uzyskanych 

(max. 26 pkt., min. 6 pkt.) 
 

 

Data dokonania oceny: 
 

Oceniający: 
(imię, nazwisko, podpis) 

 

 


