Załącznik nr 8 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR
KARTA OCENY WG. LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU.
NUMER WNIOSKU:

Nazwa kryterium

Dodatkowe definicje i
informacje

Waga

Punktacja

Liczba
uzyskanych
punktów

Uwagi

Pozostałe projekty konkursowe
Operacja ma wpływ na
osiągnięcie zaplanowanych
wskaźników produktu i
rezultatu.

Operacja będzie realizowana
w miejscowości zamieszkałej
przez mniej niż 5 tys.
mieszkańców.

Przedstawione
informacje
odpowiadają zapisom
zawartym w LSR
rozdz. V.1. „Matryca
logiczna dla celów i
wskaźników LSR”.
Informacje
udostępnione Radzie
LGD przez
wnioskodawcę we
wniosku i
załącznikach do
wniosku (prawo do
dysponowania
gruntem, obiektem,
umowy na najem,
dzierżawę, pozwolenia
na budowę itp.)

4

- 1 pkt.
- 4 pkt.

2

- 1 pkt.
- 2 pkt

1 pkt. - Operacja zakłada realizację co najmniej jednego
wskaźnika produktu określonego dla realizowanego
przedsięwzięcia;
4 pkt. – operacja zakłada realizację co najmniej jednego
wskaźnika produktu i rezultatu określonego dla realizowanego
przedsięwzięcia;

1 pkt. - operacja będzie realizowana w miejscowości
zamieszkałej przez 5 lub więcej niż 5 tys. mieszkańców
2 pkt. – operacja będzie realizowana w miejscowości
zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców
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Operacja jest ukierunkowana
na zaspokojenie potrzeb grup
defaworyzowanych1
określonych w LSR

Realizacja operacji odwołuje
się do innowacyjnych metod
zawartych w LSR dla
planowanego przedsięwzięcia.

Adekwatność budżetu do
zaplanowanej operacji.

1

Informacja
udostępniona Radzie
LGD dot. grup
defaworyzowanych
objętych wsparciem w
ramach operacji:
dzieci i młodzież,
osoby 50+, oraz grupy
defaworyzowane ze
względu na dostęp do
rynku pracy ( zgodnie
z informacjami
zawartymi w LSR
rozdział III Diagnoza opis obszaru i
ludności).
Przedstawione
informacje
odpowiadają zapisom
w LSR rozdz. VI.4
„Sposób wyboru
operacji
innowacyjnych oraz
zasady jej oceny”.
Informacje
zgromadzone na
podstawie treści
zawartych we wniosku
o dofinansowanie oraz
załącznikach.

- 0 pkt.
3

- 2 pkt.
- 3 pkt.

2

- 1 pkt.
- 3 pkt.

- 0 pkt.
3

- 2 pkt.
- 3 pkt.

0 pkt. – operacja nie przyczynia się do zaspokojenia potrzeb
żadnej z grup defaworyzowanych określonych w LSR (grupy
defaworyzowane ze względu na dostęp do rynku pracy, dzieci i
młodzież osoby 50+)
2 pkt. – operacja przyczynia się do zaspokojenia potrzeb co
najmniej jednej z grup defaworyzowanych określonych w LSR
(grupy defaworyzowane ze względu na dostęp do rynku pracy,
dzieci i młodzież, osoby 50+)
3 pkt. – operacja przyczynia się do zaspokojenia potrzeb
minimum dwóch grup defaworyzowanych określonych w LSR
(+, grupy defaworyzowane ze względu na dostęp do rynku
pracy, dzieci i młodzież, osoby 50+)

1 pkt. – operacja nie spełnia warunku innowacyjności dla
danego typu przedsięwzięcia, określonego w LSR
3 pkt. – operacja spełnia min. jeden warunek innowacyjności dla
danego typu przedsięwzięcia, określony w LSR

0 pkt. – budżet nie jest adekwatny do zaplanowanej operacji
2 pkt. – budżet jest adekwatny do zaplanowanej operacji, ale
brak szczegółowego uzasadnienia lub udokumentowania
planowanych do poniesienia wydatków
3 pkt. – budżet jest adekwatny do zaplanowanej operacji oraz
szczegółowo uzasadniono lub udokumentowano planowane do
poniesienia wydatki

Grupy defaworyzowane: dzieci i młodzież, osoby 50+, grupy defaworyzowane ze względu na dostęp do rynku pracy.
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W budżecie operacji
zaplanowano min. 10%
środków na działania mające
wpływ na ochronę środowiska
i/lub przeciwdziałające
zmianom klimatu.

Wnioskodawca posiada
doświadczenie lub uzasadnił
potencjał lub kwalifikacje
odpowiednie do realizacji
operacji.

Operacja będzie realizowana
w miejscowości, która
korzystała ze środków PROW
2014-2020 w ramach zakresu

Operacja wdraża m.in. jeden
ze zgłaszanych na etapie
konsultacji pomysłów na
projekt.

Informacje
zgromadzone przez
Radę na podstawie
informacji zawartych
we wniosku i
załącznikach.
Informacje
zgromadzone przez
Radę LGD na
podstawie informacji
zawartych we
wniosku.
Wnioskodawca może
przedstawić
dodatkowe załączniki
potwierdzające jego
doświadczenie,
potencjał lub
kwalifikacje.
Informacje
udostępnione Radzie
przez biuro LGD na
podstawie złożonych
w poprzednich
naborach wniosków na
które zostały zwarte z
SW umowy.
Informacje
udostępnione Radzie
przez biuro LGD na
podstawie złożonych
na etapie konsultacji
społecznych
„propozycji projektów
/ przedsięwzięć”.

2

- 1 pkt.
- 4 pkt.

3

- 1 pkt.
- 3 pkt

3

- 1 pkt.
- 2 pkt

2

- 1 pkt.
- 3 pkt

1 pkt. – nie zaplanowano wydatków na działania mające wpływ
na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom
klimatu
4 pkt. – zaplanowano wydatki na działania mające wpływ na
ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu

1 pkt. – Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji
projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza
realizować ani nie posiada zasobów odpowiednich do
przedmiotu operacji, którą zamierza realizować
3 pkt. – Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji
projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza
realizować lub posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu
operacji, którą zamierza realizować

1 pkt. - Tak, operacja będzie realizowana w miejscowości, która
korzystała ze środków PROW 2014-2020 w ramach
„Pozostałych działań konkursowych”.
2 pkt. - Nie, operacja będzie realizowana w miejscowości, która
nie korzystała ze środków PROW 2014-2020 w ramach
„Pozostałych działań konkursowych”.

1 pkt. – operacja nie została zgłoszona na etapie konsultacji
społecznych,
3 pkt – operacja została zgłoszona na etapie konsultacji
społecznych,
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Wnioskodawca korzystał z
doradztwa realizowanego
przez biuro LGD.

Wnioskodawca uczestniczył w
spotkaniu informacyjnym
realizowanym przez biuro
LGD dot. opracowywania
wniosków o dofinansowanie

Planowana do realizacji
operacja będzie zlokalizowana
na ogólnodostępnej własności
publicznej

Informacje
udostępnione Radzie
przez biuro LGD na
podstawie „list / kart
udzielonego
doradztwa”
Informacje
udostępnione Radzie
przez Biuro LGD na
podstawie "list
obecności na
spotkaniu
informacyjnym"
Informacje
udostępnione Radzie
przez biuro LGD na
podstawie
oświadczenia o
posiadanym prawie do
nieruchomości

Liczba uzyskanych punktów w ramach oceny:

1

- 1 pkt.

1 pkt. – operacja nie była konsultowana w biurze LGD,
4 pkt – operacja była konsultowana w biurze LGD,

- 4 pkt.

1

- 1 pkt.

1 pkt. – beneficjent nie uczestniczył w spotkaniu
informacyjnym,
4 pkt – beneficjent uczestniczył w spotkaniu informacyjnym,

- 4 pkt.

3

- 1 pkt.
- 3 pkt.

1 pkt. – planowana do realizacji operacja nie będzie
zlokalizowana na ogólnodostępnej własności publicznej,
3 pkt. – planowana do realizacji operacja będzie zlokalizowana
na ogólnodostępnej własności publicznej,

(maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 90)
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Ocena opisowa
„Pozostałe działania konkursowe”.
pieczęć LGD
NUMER WNIOSKU IMIĘ i NAZWISKO lub
NAZWA WNIOSKODAWCY:

Podpis przewodniczącego lub
wiceprzewodniczącego Rady LGD
`

NAZWA / TYTUŁ
WNIOSKOWANEJ OPERACJI:
Kryterium oceny (uzasadnienie):
Operacja ma wpływ na osiągnięcie zaplanowanych wskaźników produktu i rezultatu.

Operacja będzie realizowana w miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców.

Operacja jest ukierunkowana na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych2 określonych w LSR.

Realizacja operacji odwołuje się do innowacyjnych metod zawartych w LSR dla planowanego przedsięwzięcia.

2

Grupy defaworyzowane: dzieci i młodzież, osoby 50+, grupy defaworyzowane ze względu na dostęp do rynku pracy.
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Adekwatność budżetu do zaplanowanej operacji.

W budżecie operacji zaplanowano min. 10% środków na działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu.

Wnioskodawca posiada doświadczenie lub uzasadnił potencjał lub kwalifikacje odpowiednie do realizacji operacji.

Operacja będzie realizowana w miejscowości, która korzystała ze środków PROW 2014-2020 w ramach zakresu.

Operacja wdraża min. jeden ze zgłaszanych na etapie konsultacji pomysłów na projekt.

Wnioskodawca korzystał z doradztwa realizowanego przez biuro LGD.

Proponowana kwota wsparcia wraz z
uzasadnieniem
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Data:
Imię i Nazwisko Członka Rady:

Podpis Członka Rady:
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