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Załącznik nr 7 do Procedury wyboru i oceny Grantobiorców  
 
 

KARTA OCENY WG. LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU. 

Granty 

 

 

 

 

Czy decyzją Rady wniosek kierowany jest do uzupełnień1: 
  TAK  
   NIE 

 

Lp. Zakres uzupełnień: 

1.  

…  

 

Data i podpis Prowadzącego posiedzenie: 
 

  

Data wezwania Wnioskodawcy do uzupełnień: 
 

Data odebrania wezwania przez Wnioskodawcę: 
 

Data wpływu wyjaśnień/uzupełnień: 
 

 
1 Rada LGD decyduje czy ocena operacji i ustalenie kwoty wsparcia jest możliwe bez wezwania Wnioskodawcy do uzupełnień. W przypadku, gdy zdaniem co najmniej jednego członka 
Rady ocena operacji lub ustalenie kwoty wsparcia nie jest możliwe bez uzyskania od Wnioskodawcy uzupełnień/wyjaśnień Prowadzący posiedzenie zaznacza opcję „TAK” oraz opisuje 
rodzaj i zakres uzupełnień w rubryce „zakres uzupełnień”. W takim przypadku wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnień, wstrzymując głosowanie do zakończenia procedury uzupełnień. 

NUMER WNIOSKU: 
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Wyjaśnienia/uzupełnienia wpłynęły w przewidzianym procedurą terminie: 
  TAK  
   NIE 

 

Lp. Zakres uzupełnień 
Czy poprawnie dokonano uzupełnień/wyjaśnień? 

TAK NIE 

1.    

…    

 

Data i podpis Prowadzącego posiedzenie: 
 

 

 
2 Grupy defaworyzowane: dzieci i młodzież, osoby 50+, grupy defaworyzowane ze względu na dostęp do rynku pracy. 

Nazwa kryterium 
Dodatkowe definicje i 

informacje 
Waga Punktacja Uwagi 

„Granty” 

Operacja ma wpływ na 

osiągnięcie zaplanowanych 

wskaźników produktu i rezultatu 

. 

Przedstawione informacje 

odpowiadają m.in. zapisom 

zawartym w LSR rozdz. V.1. 

„Matryca logiczna dla celów i 

wskaźników LSR”. 

5 
 - 1 pkt. 

 - 3 pkt. 

1 pkt. - Operacja zakłada realizację co najmniej jednego wskaźnika 

produktu  określonego dla realizowanego przedsięwzięcia; 

3 pkt. – operacja zakłada realizację co najmniej jednego wskaźnika 

produktu i rezultatu określonego dla realizowanego 

przedsięwzięcia; 

Operacja jest ukierunkowana na 

zaspokojenie potrzeb grup 

defaworyzowanych2 

określonych w LSR. 

Informacja udostępniona Radzie 

LGD dot. grup 

defaworyzowanych objętych 

wsparciem w ramach operacji: 

dzieci i młodzież, osoby 50+, 

oraz grupy defaworyzowane ze 

4 

 - 1 pkt. 

 - 2 pkt. 

 - 3 pkt. 

1 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 (+, 
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względu na dostęp do rynku 

pracy ( zgodnie z informacjami 

zawartymi w  LSR rozdział III 

Diagnoza - opis obszaru i 

ludności). 

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+) 

Operacja spełnia warunki 

innowacyjności dla danego typu 

przedsięwzięcia, określone w 

LSR. 

Przedstawione  informacje 

odpowiadają m.in. zapisom w 

LSR rozdz.  VI.4 „Sposób 

wyboru operacji innowacyjnych 

oraz zasady jej oceny”. 

3 
 - 1 pkt. 

 - 2 pkt. 

1 pkt. – operacja  nie spełnia warunku innowacyjności dla danego 

typu przedsięwzięcia, określonego w LSR 

2 pkt. – operacja spełnia min. jeden warunek innowacyjności dla 

danego typu przedsięwzięcia, określony w LSR 

Operacja ma wpływ na 

integrację społeczności lokalnej 

oraz rozwój form aktywności 

mieszkańców obszarów 

wiejskich. 

Informacje udostępnione Radzie 

przez wnioskodawcę. 
3 

 - 1 pkt. 

 - 3 pkt. 

1 pkt. – operacja nie wpływa na integrację społeczności lokalnej ani 

na nowe formy aktywności mieszkańców obszarów wiejskich;  

3 pkt. –  operacja wpływa na integrację społeczności lokalnej oraz 

na nowe formy aktywności mieszkańców obszarów wiejskich; 

Adekwatność budżetu do 

zaplanowanej operacji. 

Informacje zgromadzone na 

podstawie treści zawartych we 

wniosku o dofinansowanie oraz 

załącznikach. 

4 

 - 0 pkt. 

 - 2 pkt. 

 - 3 pkt. 

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 

Wnioskowana kwota pomocy 

jest mniejsza niż średnia dla 

naboru. 

Informacje udostępnione Radzie 

przez Biuro LGD. 
3 

 - 1 pkt. 

 - 4 pkt. 

1 pkt. – wnioskowana kwota pomocy jest równa lub większa niż 

średnia dla naboru 

4 pkt. – wnioskowana kwota pomocy jest mniejsza niż średnia dla 

naboru 

Wnioskodawca przewidział w 

finansowaniu operacji wkład 

własny przekraczający 

intensywność pomocy pow. 

10% wartości kosztów 

kwalifikowanych. 

Informacje zgromadzone przez 

Radę na podstawie informacji 

zawartych we wniosku i 

załącznikach. 

3 
 - 1 pkt. 

 - 4 pkt. 

1 pkt. – wnioskodawca nie przewiduje w finansowaniu operacji 

wkładu własnego.  

4 pkt. – wnioskodawca przewidział finansowanie operacji z 

wkładem własnym przekraczającym intensywność pomocy pow. 

10% wartości kosztów kwalifikowanych. 
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W budżecie operacji 

zaplanowano min. 10% środków 

na działania mające wpływ na 

ochronę środowiska i/lub 

przeciwdziałające zmianom 

klimatu. 

Informacje zgromadzone przez 

Radę na podstawie informacji 

zawartych we wniosku i 

załącznikach. 

3 
 - 1 pkt. 

 - 3 pkt. 

1 pkt. – nie zaplanowano wydatków na działania mające wpływ na 

ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu 

3 pkt. –  zaplanowano wydatki na działania mające wpływ na 

ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu 

Wnioskodawca posiada 

doświadczenie lub uzasadnił 

potencjał lub kwalifikacje 

odpowiednie do realizacji 

operacji. 

Informacje zgromadzone przez 

Radę LGD  na podstawie 

informacji zawartych we 

wniosku.  Wnioskodawca może 

przedstawić dodatkowe 

załączniki potwierdzające jego  

doświadczenie, potencjał lub 

kwalifikacje. 

4 
 - 1 pkt. 

 - 3 pkt. 

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 

Operacja wdraża min. jeden ze 

zgłaszanych na etapie 

konsultacji pomysłów na 

projekt. 

Informacje udostępnione Radzie 

przez biuro LGD  na podstawie 

złożonych na etapie konsultacji 

społecznych „propozycji 

projektów / przedsięwzięć”. 

3 
 - 1 pkt. 

 - 3 pkt. 

1 pkt. – operacja nie została zgłoszona na etapie konsultacji 

społecznych, 

3 pkt – operacja została zgłoszona na etapie konsultacji 

społecznych, 

Wnioskodawca korzystał z 

doradztwa realizowanego przez 

biuro LGD. 

Informacje udostępnione Radzie 

przez biuro LGD  na podstawie 

„list / kart udzielonego 

doradztwa” 

1 
 - 1 pkt. 

 - 4 pkt. 

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

4 pkt – operacja była konsultowana w biurze LGD, 

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 112  
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pieczęć LGD 

Ocena opisowa 

"Granty" 

NUMER WNIOSKU:  NAZWA WNIOSKODAWCY: 

` 

NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI: 

 

 

 

Kryterium oceny (uzasadnienie): 

Operacja ma wpływ na osiągnięcie zaplanowanych wskaźników produktu i rezultatu. 

 

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

 

Operacja spełnia warunki innowacyjności dla danego typu przedsięwzięcia, określone w LSR. 

 

Operacja ma wpływ na integrację społeczności lokalnej oraz rozwój form aktywności mieszkańców obszarów wiejskich. 
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Adekwatność budżetu do zaplanowanej operacji. 

 

Wnioskowana kwota pomocy jest mniejsza niż średnia dla naboru. 

 

Wnioskodawca przewidział w finansowaniu operacji wkład własny przekraczający intensywność pomocy pow. 10% wartości kosztów kwalifikowanych. 

 

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

 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa realizowanego przez biuro LGD. 
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Proponowana kwota wsparcia wraz z uzasadnieniem 

 

 

Data:  

 

Imię i Nazwisko Członka Rady: 

 

Podpis Członka Rady: 
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