
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 77/10/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 października 2021 r.
zmieniającego zarządzenie nr 70/3/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie

ogłoszenia Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na wsparcie inicjatyw naukowych i kulturalnych pod nazwą
„Program Wspierania Inicjatyw Akademickich” 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 70/3/2021 Prezydenta
Miasta Lublin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na wsparcie

inicjatyw akademickich pod nazwą „Lublin Akademicki”

Kryteria oceny merytorycznej w Konkursie 
„Lublin Akademicki”

1. Planowana forma przeprowadzenia inicjatywy – 5 pkt:

1) Czy  proponowana  inicjatywa  realizowana  jest  w  formie  stacjonarnej  oraz
umożliwiającej  nawiązanie  bezpośredniej  relacji  na  linii  organizator–uczestnik  oraz
uczestnik–uczestnik?

2) Czy proponowana inicjatywa organizowana jest w miejscu lub w formie umożliwiającej
udział w niej osób niepełnosprawnych?

2. Poziom  wykorzystania  infrastruktury  Lubelskiego  Obszaru  Funkcjonalnego
w ramach planowanej inicjatywy – 4 pkt.

3. Wpisywanie się inicjatywy w strategiczne obszary rozwoju Miasta Lublin – 15 pkt:

1) Czy  proponowana  inicjatywa  jest  w  stanie  przyczynić  się  do  rozwoju  społeczno-
gospodarczego Lublina?

2) Czy proponowana inicjatywa zrzesza grupy społeczne, zróżnicowane pod względem
wieku, pochodzenia, czy też wykształcenia?

3) Czy  proponowana  inicjatywa  wpływa  na  budowanie  współpracy  na  płaszczyźnie
uczelnie–biznes, uczelnie–miasto, uczelnie–uczelnie?

4) Czy  proponowana  inicjatywa  jest  w  stanie  wpłynąć  na  budowanie  otwartości
kulturowej Lublina?

5) Czy proponowana inicjatywa wpływa na wzmocnienie wizerunku Lublina, jako miasta
akademickiego?

6) Czy proponowana inicjatywa wpływa na rozpowszechnienie nauki wśród mieszkańców
Lublina?

4. Wzrost  poziomu  umiędzynarodowienia  Lublina  w  wyniku  przeprowadzonej
inicjatywy – 8 pkt:

1) W  jakim  zakresie  planowana  inicjatywa  może  wpłynąć  na  wzrost
umiędzynarodowienia Lublina?

2) W jakim stopniu inicjatywa pozwala na uczestnictwo w niej obcokrajowców w formie
czynnej i biernej?

3) W jakim stopniu realizacja inicjatywy może wpłynąć na integrację obcokrajowców ze
społecznością lokalną?

4) W jakim stopniu realizacja inicjatywy może wpłynąć na promocję Lublina, jako miasta
umiędzynarodowionego?
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5. Potencjał Wnioskodawcy i realizowanych przez niego działań – 4 pkt:

1) Na ile dotychczasowy dorobek Wnioskodawcy wpisuje się w cele Konkursu?

2) Na ile  dotychczasowe działania Wnioskodawcy wskazują na możliwość efektywnej
realizacji opisanej we wniosku inicjatywy?

6. Wydatki w ramach wsparcia finansowego, rzeczowego lub/i promocyjnego – 4 pkt:

1) Na ile precyzyjnie opisano planowane wydatki?

2) Na ile planowane wydatki są efektywne i celowe?

Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 40.

Liczba punktów niezbędna do kwalifikacji w Konkursie: 20.

Opisane  wyżej  kryteria  pełnią  rolę  wsparcia  przy  ocenie  merytorycznej  złożonych wniosków.
w Konkursie „Lublin Akademicki”.
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