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KONKURS „KIBICUJĘ BEZPIECZNIE” 

Nr ocenianego projektu: 

 

PROJEKT UWAGI 
MAKSYMALNA 

LICZBA 
PUNKTÓW 

UZYSKANA 
LICZBA 

PUNKTÓW 
 
Adresaci/beneficjenci: pośredni, 
bezpośredni (czy grupa docelowa 
jest adekwatna do celów projektu) 
 

  

5 

 

 
 
Czy projekt opiera się i/lub 
przewiduje analizę zagrożeń 
bezpieczeństwa i realnych potrzeb 
społeczności lokalnych w zakresie 
bezpieczeństwa imprez sportowych 

W ramach projektu:  
- przeprowadzona będzie/była analiza 
min. 2 zagrożeń i realnych potrzeb 
społeczności lokalnych: 10pkt., 
- przeprowadzona będzie/była analiza 
min. 1 zagrożenia i analiza realnych 
potrzeb społeczności lokalnych: 5-9pkt.,     
- przeprowadzona będzie/była analiza 
potrzeb społeczności lokalnych: 1-4pkt. 

10 

 

 
Czy projekt włącza w działania 
różne podmioty odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo, czy zakłada 
aktywizację społeczności lokalnych, 
wypracowanie mechanizmów 
współpracy 
 

 
Liczba podmiotów włączonych do 
współpracy:  
 
- powyżej 3: 5pkt.,  
- od 1 do 3: 1-4pkt. 

 

5 

 

 
Czy projekt przewiduje 
popularyzowanie zasady „fair play” 
oraz zasad kulturalnego  
i bezpiecznego kibicowania 
zawodnikom biorącym udział 
 w rywalizacji 
 

 
Liczba działań informacyjno – 
edukacyjnych: 
 

- powyżej 4: 5pkt.,      

- od 1 do 4: 1-4pkt. 

5 

 

 
Czy projekt przewiduje 
zastosowanie działań mających na 
celu podniesienie poziomu 
zaufania do formacji ochrony 
bezpieczeństwa i porządku 
publicznego  
 

 

 
Liczba zastosowanych działań z zakresu 
podniesienia poziomu zaufania  
i bezpieczeństwa: 
 
- powyżej 3: 5pkt.,     

 - od 1 do 3: 1-4pkt. 

5 

 

 
Czy projekt promuje efektywne 
wykorzystanie możliwości 

 
- Jeśli tak (w sposób bezpośredni, tj. 
zastosowanie konkretnych rozwiązań): 

5 
 

 



technicznych poprzez zastosowanie 
w sposób bezpośredni lub pośredni 
konkretnych rozwiązań 
technicznych 

5pkt., 
- jeśli tak (w sposób pośredni, tj. projekt 
wpływa pośrednio na wdrożenie 
konkretnych rozwiązań): 1-4pkt. 

 
Czy projekt przewiduje 
propagowanie wiedzy w zakresie 
konsekwencji prawnych wiążących 
się z niewłaściwym zachowaniem 
podczas imprez sportowych 
 

 
Liczba działań informacyjno – 
edukacyjnych: 
- powyżej 2: 5pkt.,       

- od 1 do 2: 1-4pkt. 
5 

 

 
Czy projekt przewiduje 
kształtowanie wśród dzieci  
i młodzieży nawyków 
prawidłowego zachowania się  
w trakcie kibicowania 
 

 
Liczba działań informacyjno – 
edukacyjnych: 
- powyżej 3: 7pkt.,       
- od 1 do 3: 1-6pkt. 7 

 

 
Czy projekt przewiduje działania na 
rzecz zapewnienia bezpieczeństwa 
imprez masowych  (ze szczególnym 
uwzgl. imprez sportowych i działań 
propagujących zasady 
bezpiecznego kibicowania) 
 

 
 
Jeśli tak: 
  
- działania bezpośrednie: 8pkt., 
- działania pośrednie: 1-7pkt. 

8 

 

 
Punkty dodatkowe za inne 
działania, które nie zostały 
wskazane powyżej (należy je 
napisać w rubryce uwagi) 

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

………………………………………… 

10 

 

 
 
 
Innowacyjność i atrakcyjność 
projektu 

Zastosowanie działań:  
- innowacyjnych i wpływających na 
atrakcyjność:  
- 3 działania: 20pkt., 
- 1-2 innowacyjne i wpływające na 
atrakcyjność projektu : 10-19pkt.,                
- tylko wpływających na atrakcyjność 
projektu: 1-9pkt. 

20 

 

 
Adekwatność planowanej kwoty 
dofinansowania do realnych 
kosztów projektu  

Koszt jednostkowy dofinansowania  
w ramach projektu (na osobę): 
- powyżej 1.000,00zł: 1pkt.,                         
- od 500,00zł do 999,99zł: 2-8pkt.,           - 
100,00zł do 499,99zł: 9-14pkt.,       - 
poniżej 100,00zł:  
15pkt. 

15 

 

 

Ogółem liczba uzyskanych punktów ……..   /100 pkt. 
 

 
(Czytelny podpis osoby wypełniającej formularz, instytucja)  …….............................................. 
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