
 

 

            

Kraków, Chrzanów, 11 września 2018 r.  
 
 
 

Wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w formie grantu  
w projekcie „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Małopolska Zachodnia”  

nabór nr II/GR/MOWES/MZ 
 
 
LISTA wniosków o dofinansowanie Inicjatyw, które nie zostały zakwalifikowane do otrzymania grantu ze względu na brak wystarczającej liczby punktów: 
 

Lp. Nr wniosku Nazwa 
wnioskodawcy 

Tytuł Inicjatywy  Ocena 
asesor 1 

Ocena 
asesor 2 

Średnia z 
ocen 
asesorów 

Punkty za kryteria 
premiujące 

SUMA 
PUNKTÓW 

UWAGI 

1 
II/GR/MOWE
S/MZ/13 

STOWARZYSZENIE 
ZWYKŁE ANIA 

JESTEŚMY AKTYWNI 27 32 29,5 

5 

(punkty nie sumują się 

z ostateczną oceną, 
gdyż wniosek nie 

osiągnął minimum 
punktowego z oceny 

kryteriów 
strategicznych, 

merytorycznych i 
organizacyjnych) 

29,5 

Wniosek został oceniony 
poniżej wymaganego 

minimum punktowego w 
ramach oceny 

indywidualnej każdego z 
asesorów (wymagane 

min. 35 punktów) 

2 
II/GR/MOWE
S/MZ/10 

STOWARZYSZENIE 
NA RZECZ 
HISTORYCZNYCH 
ORGANÓW HANSA 
HUMMLA W 
OLKUSZU 

AKADEMIA ORGANOWA 
IM. HANSA HUMMLA I 
JERZEGO NITROWSKIEGO 

22 30 26 

10 

(punkty nie sumują się 

z ostateczną oceną, 
gdyż wniosek nie 

osiągnął minimum 
punktowego z oceny 

kryteriów 

26 

Wniosek został oceniony 
poniżej wymaganego 

minimum punktowego w 
ramach oceny 

indywidualnej każdego z 
asesorów (wymagane 

min. 35 punktów) 



 

 

            

Maksymalna liczba punków do zdobycia wynosi 70 punktów.  

Minimalna liczba punktów kwalifikująca Inicjatywę do dofinansowania wynosi: 35 punktów uzyskanych na podstawie kryteriów strategicznych, merytorycznych i organizacyjnych (w ramach 

oceny indywidualnej każdego z asesorów), w tym minimum 13 punktów uzyskanych na podstawie kryterium strategicznego (ze średniej arytmetycznej z dwóch ocen). 

  

strategicznych, 
merytorycznych i 
organizacyjnych) 

3 
II/GR/MOWE
S/MZ/2 

POLSKIE 
TOWARZYSTWO 
TURYSTYCZNO-
KRAJOZNAWCZE 
ODDZIAŁ 
IM.ALEKSANDRA 
JANKOWSKIEGO W 
OLKUSZU 

WIDOWISKO 
HISTORYCZNE 
„PARTYZANCI HARDEGO” 

24 14 19 5 19 

Wniosek został oceniony 
poniżej wymaganego 

minimum punktowego w 
ramach oceny 

indywidualnej każdego z 
asesorów (wymagane 

min. 35 punktów) 

4 
II/GR/MOWE
S/MZ/5 

CHRZANÓW-
MIASTO DLA 
MIESZKAŃCÓW 

PROMOCJA 
REGIONALNYCH 
PRODUKTÓW I TRADYCJI 
KULINARNYCH. KONKURS 
NA „ZIEMNIAKI PO 
CABAŃSKU 2018” 

24 14 19 0 19 

Wniosek został oceniony 
poniżej wymaganego 

minimum punktowego w 
ramach oceny 

indywidualnej każdego z 
asesorów (wymagane 

min. 35 punktów) 


