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                                                                                                                                           ……………………………..….    
                                                                                                                                                   pieczęć LGD 

 

 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI DLA OPERACJI  

DOTYCZĄCYCH WYBORU GRANTOBIORCÓW W RAMACH LSR 

 
(wypełnić wyłącznie pola na białym tle) 

 

Nazwa operacji: 

 

 

 

Nr operacji wg kolejności wpływu  

i data złożenia wniosku: 

 

 

 

Data przeprowadzenia 

oceny merytorycznej: 
 

Nazwa wnioskodawcy 

 

 

 

 

Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami 

 

L.p. Lokalne kryteria wyboru Liczba punktów 
Przyznane 

punkty 

1. 

Doświadczenie wnioskodawcy 

(uzasadnienie wnioskodawcy  

we wniosku) 

 

wnioskodawca zrealizował projekt finansowany 

ze środków UE – 0 pkt 

 

wnioskodawca nie realizował projektu finansowanego 

ze środków UE – 1 pkt 

 

2. 

Wnioskodawca konsultował wniosek 

o przyznanie pomocy w biurze LGD 

przed jego złożeniem 

TAK - 5 pkt 

 

NIE  - 0 pkt 

 

3. 
Wnioskodawca złożył fiszkę 

konsultacyjną na etapie budowy LSR 

TAK – 5 pkt 

 

NIE   –  0 pkt 

 

4. 

Ukierunkowanie na zaspokajanie 

potrzeb  grup defaworyzowanych: 

osób bezrobotnych,  osób 50+,   

Dzieci i młodzieży (do 24 roku życia) 

osoby bezrobotne    – 1 pkt 

 

osoby 50 +              – 1 pkt 

 

dzieci i młodzież     – 1 pkt 

 

operacja nie jest ukierunkowana na zaspokojenie 

potrzeb grup defaworyzowanych – 0 pkt 
 

 

6. Miejsce realizacji operacji 

miejscowość do 5 tys. mieszkańców – 1 pkt 

 

miejscowość powyżej 5 tys. mieszkańców – 0 pkt 

 



7. 

Charakter innowacyjności 

(uzasadnienie wnioskodawcy  

we wniosku) 

innowacje w obszarze ochrony środowiska i/lub 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym – 1 pkt 

 

innowacje w obszarze związanym ze zwalczaniem 

ubóstwa  i/lub włączeniem społecznym – 1 pkt 

 

innowacje poprzez zakup nowych urządzeń 

z zastosowaniem nowej, ulepszonej technologii – 1 pkt 

 

innowacje w wykorzystania lokalnych zasobów – 1 pkt 

 

brak innowacyjności – 0 pkt 

 

8. 

Skala innowacyjności 

(uzasadnienie wnioskodawcy  

we wniosku) 

wnioskodawcy – 1 pkt 

 

na terenie gminy, w której jest realizowana – 2 pkt 

 

obszaru LGD – 3 pkt 

 

brak innowacyjności – 0 pkt 

 

9. 

Operacja zapewnia zintegrowanie 

(uzasadnienie wnioskodawcy  

we wniosku) 

podmiotów  - 1 pkt 

 

zasobów – 1 pkt 

 

celów  - 1 pkt 

 

brak zintegrowania – 0 pkt 

 

10. 

Realizacja projektu przyczyni się do 

pobudzenia aktywności mieszkańców 

i wzmocnienia ich więzi 

z miejscem zamieszkania 

(uzasadnienie wnioskodawcy  

we wniosku) 

projekt powstał z inicjatywy oddolnej mieszkańców lub 

wpływa na budowę aktywności mieszkańców podczas 

jego realizacji – 3 pkt 

 

projekt powstał z inicjatywy oddolnej mieszkańców lub 

wpływa na budowę aktywności mieszkańców podczas 

jego realizacji oraz wzmacnia ich więzi z miejscem 

zamieszkania – 6 pkt 

 

- projekt nie powstał z oddolnej inicjatywy mieszkańców 

lub nie wpływa na budowę aktywności mieszkańców 

podczas jego realizacji oraz nie wzmacnia ich więzi  

z miejscem zamieszkania – 0 pkt 

 

11. 

Wpływ operacji na promocję i dobry 

wizerunek obszaru LGD 

(uzasadnienie wnioskodawcy  

we wniosku) 

nie skutkuje - 0  pkt 

 

skutkuje – 3 pkt 

 

  

 

                                                                                                                                           Suma punktów: 

 

Operacja uzyskała co najmniej 20 pkt 

 

                TAK          NIE 

 

                                                                                                                  …….……………………………………….. 
                                                                                                                               czytelny podpis członka Rady 

 

 

 

 

 

 



Instrukcja wypełniania 

KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI 

 

W odniesieniu do każdego kryterium wyszczególnionego w punkcie „Lokalne kryteria oceny operacji” należy wybrać 

właściwą odpowiedź i przyznać liczbę punktów zgodnie z punktacją w rubryce „Liczba punktów”. Wypełniamy rubrykę 

„Przyznane punkty” dla wszystkich kryteriów, a następnie sumujemy wszystkie rubryki, a sumę wpisujemy w rubrykę 

„Suma punktów”. 

 

 

…………………………………………… 
          czytelny podpis członka Rady 

 


