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Załącznik nr 5 
do Procedury oceny i wyboru  oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców 

 

KARTA OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU 

imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy: 

 

oznaczenie naboru: 

nazwa / tytuł  operacji: 

 

numer wniosku: 

 

Nr 
1.1 

Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i 
naturalnego  

Gorców i Pienin 
do rozwoju przedsiębiorczości  

i turystyki 

Nr 1.1.4 
Spójne działania marketingowe na 

rzecz regionu 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów 
Definicja / wyjaśnienie/sposób 

weryfikacji/punkty 

1 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty 
wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na 
konkurs 
 jest równy lub mniejszy od udziału 
procentowego wskaźnika produktu osiąganego 
przez operację w stosunku do wskaźnika 
zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu. 

 

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 
100%  

≤ 
 (wielkość wskaźnika produktu operacji /  wielkość 

wskaźnika dla konkursu) x 100% 
 

Kryterium weryfikowane na podstawie 
Informacji zawartej we Wniosku o Przyznanie 
Pomocy oraz w pozostałych wnioskach 
złożonych w danym naborze 
 
Punkty są przyznawane jeżeli nierówność jest 
spełniona 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w 
ramach kryterium:  0 lub 20 

Uzasadnienie członka Rady do liczby przyznanych punktów 

2 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty 
wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na 
konkurs  
jest równy lub mniejszy od udziału procentowego 
osiąganego wskaźnika rezultatu (bezpośrednio 
wynikającego ze wskaźnika produktu) przez 
operację w stosunku do wskaźnika rezultatu 
zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu 

 

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 
100%  

≤ 
 (wielkość wskaźnika rezultatu operacji / wielkość 

wskaźnika dla konkursu) x 100% 
 

Kryterium weryfikowane na podstawie 
Informacji zawartej we Wniosku o Przyznanie 
Pomocy oraz w pozostałych wnioskach 
złożonych w danym naborze 
 
Punkty są przyznawane jeżeli nierówność jest 
spełniona 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w 
ramach kryterium:  0 lub 20 

Uzasadnienie członka Rady do liczby przyznanych punktów 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 
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3 

Projekt zakłada wykorzystanie metod i/lub 
narzędzi spełniających definicję innowacyjności 
zawartą  
w LSR na lata 2016-2023.  
 
Innowacyjność operacji 

 

 

Wnioskodawca odniósł się do definicji 
innowacyjności zawartej w Lokalnej Strategii 
Rozwoju na lata 2016-2023 oraz szczegółowo 

opisał w jaki sposób wybrane 
techniki/metody/narzędzia spełniają tę 
definicję w kontekście zaplanowanego 

projektu. 
Informacje zawarte we wniosku o przyznanie 

pomocy 
 Jako innowacyjne uznawane będą operacje, 
które: 

 wdrażają nowy  lub znacząco udoskonalony 
produkt, usługę, proces, organizację 

 lub nowy sposób wykorzystania lub 
zmobilizowania istniejących lokalnych 
zasobów przyrodniczych, historycznych, 
kulturowych czy społecznych 
 
Innowacyjność odnosić się będzie do 
terytorium gminy, na obszarze której 
realizowana jest operacja, a w przypadku gdy 
operacja obejmie większy obszar, do obszaru 
objętego LSR. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie OPISU 
PLANOWANEJ OPERACJI we Wniosku o 
Przyznanie Pomocy oraz w oparciu o wiedzę 
lokalną 

 
Liczba punktów możliwa do przyznania w 
ramach kryterium:  0 lub 10 

Uzasadnienie członka Rady do liczby przyznanych punktów 

4 

W budżecie operacji zaplanowano min. 5% 
środków na działania mające wpływ na ochronę 
środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom 
klimatu. 

 

Wnioskodawca opisał zaplanowane działania  
i narzędzia oraz uzasadnił ich wykorzystanie  
w kontekście prowadzonej działalności. 
Za działania mające wpływ na ochronę 
środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom 
klimatu uznaje się  operacje przyczyniające się 
do: 

 podnoszenia wiedzy z zakresu ochrony 
środowiska 

  przeciwdziałania zmianom klimatu.  
Podnoszeniu wiedzy i świadomości 
mieszkańców będą służyły operacje 
związane z uświadamianiem lokalnej 
społeczności z zakresu istoty segregowania 
odpadów, recyklingu, źródeł zanieczyszczeń. 
 

Kryterium weryfikowane na podstawie 
Informacji zawartych  OPISU PLANOWANEJ 
OPERACJI we Wniosku o Przyznanie Pomocy, a 
w szczególności na podstawie wydzielonej 
pozycji w budżecie: 
   ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM 

OPERACJI (w przypadku gdy  działania mające 
wpływ na ochronę środowiska i/lub 
przeciwdziałające zmianom klimatu będą 
stanowiły koszt kwalifikowany) 

 PLANIE FINANSOWYM OPERACJI (w 
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przypadku gdy działania  mające wpływ na 
ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające 
zmianom klimatu będą stanowiły koszt 
niekwalifikowany) 
 

Liczba punktów możliwa do przyznania w 
ramach kryterium:  0 lub 10 

 
Uzasadnienie członka Rady do liczby przyznanych punktów 

5 

W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% 
środków na działania informujące o przyznaniu 
wsparcia przez LGD w ramach LSR 

 

Za działania informujące o przyznaniu wsparcia 
przez LGD w ramach LSR  uznaje się:  

 Ulotki, broszury i inne materiały promocyjne 

 Gadżety reklamowe 

 Artykuły w prasie i/lub internecie 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie 
Informacji zawartych  OPISU PLANOWANEJ 
OPERACJI we Wniosku o Przyznanie Pomocy, a 
w szczególności na podstawie wydzielonej 
pozycji w budżecie: 

   ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM 
OPERACJI (w przypadku gdy  działania 
informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD  
będą stanowiły koszt kwalifikowany) 

 PLANIE FINANSOWYM OPERACJI (w 
przypadku gdy  działania informujące o 
przyznaniu wsparcia przez LGD  będą 
stanowiły koszt niekwalifikowany)  
 

Liczba punktów możliwa do przyznania w 
ramach kryterium:  0 lub 5 

Uzasadnienie członka Rady do liczby przyznanych punktów 

6 

Wnioskowana kwota wsparcia jest mniejsza o co 
najmniej; 

 10 punktów procentowych od maksymalnego 
poziomu dofinansowania dla danego 
przedsięwzięcia 
lub 

  5% maksymalnej wartości wsparcia dla danego 
przedsięwzięcia 

 

Informacje zawarte we wniosku o przyznanie 
pomocy 
Kryterium  weryfikowane na podstawie PLANU 
FINANSOWEGO OPERACJI 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w 
ramach kryterium:  0 lub 10 

Uzasadnienie członka Rady do liczby przyznanych punktów 

7 

Wnioskodawca/reprezentant wnioskodawcy: 

 korzystał z usług doradczych LGD doradztwa 
prowadzonego przez pracowników LGD 

 i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym 
danego naboru 
po ogłoszeniu naboru 

 

Kryterium  weryfikowane na podstawie list 
obecności ze szkoleń i/lub doradztwa list 
udzielonych usług doradczych 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w 
ramach kryterium:  0 lub 5 

Uzasadnienie członka Rady do liczby przyznanych punktów 

8 
Operacja realizowana będzie w miejscowości 
zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 
mieszkańców. 

 

Informacja zawarte we wniosku o przyznanie 
pomocy  Kryterium  weryfikowane na 
podstawie danych pozyskanych z Ewidencji 
Ludności poszczególnych gmin wchodzących w 
skład LGD wg stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedzającego  złożenie Wniosku o 
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Przyznanie Pomocy  
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w 
ramach kryterium:  0 lub 5 

 
Uzasadnienie członka Rady do liczby przyznanych punktów 

9 

Operacje będzie realizowana w terminie do 8 
miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie 
zgodnie z harmonogramem  

 

Kryterium  weryfikowane na podstawie; 

 Informacji harmonogramu zawartego we 
Wniosku o Przyznanie Pomocy w sekcji OPIS 
PLANOWANEJ OPERACJI w polu  
Uzasadnienie zgodności z celami LSR i 
kryteriami wyboru operacji przez LGD  

 oraz planowanego terminu zakończenia 
operacji we Wniosku o Przyznanie Pomocy 

 
 Harmonogram powinien zawierać:  

 nazwę zadania (dostawy/usługi/robót 
budowlanych)  

 termin realizacji liczony od podpisania 
umowy o dofinansowanie. 

 
Punkty są przyznawane jeżeli Wnioskodawca 
uprawdopodobni, że zrealizuje operacje w 
terminie do 8 miesięcy od podpisania umowy o 
dofinansowanie  oraz termin zakończenia 
realizacji operacji w harmonogramie jest 
tożsamy  z planowanym terminem zakończenia 
operacji we Wniosku o Przyznanie Pomocy 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w 
ramach kryterium:  0 lub 10 

Uzasadnienie członka Rady do liczby przyznanych punktów 

10 

Wnioskodawca/reprezentant Wnioskodawcy  
brał udział w konsultacjach społecznych Strategii 
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Lokalną 
Społeczność i/lub uczestniczył w pracach Zespołu 
ds. opracowania LSR i/lub złożył fiszkę  

 

Kryterium  weryfikowane na podstawie list 
obecności z konsultacji społecznych, list 
obecności ze spotkań zespołu ds. opracowania 
LSR, list osób/podmiotów które złożyły fiszki 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w 
ramach kryterium:  0 lub 5 

Uzasadnienie członka Rady do liczby przyznanych punktów 

SUMA  X 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%. 
Maksymalna liczba punktów 100 
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Uzasadnienie 
/jeżeli dotyczy czy/ 

 

IMIĘ i NAZWISKO 
CZŁONKA RADY  

CZYTELNY 
PODPIS:  

MIEJSCOWOŚĆ  DATA:  
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KARTA OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU 

imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy: 

 

oznaczenie naboru: 

nazwa / tytuł  operacji: 

 

numer wniosku: 

 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 
1.2 

Integracja i wzmocnienie kapitału 
społecznego obszaru LGD 

Nr 1.2.4 Zachowanie tożsamości regionalnej 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów 
Definicja / wyjaśnienie/sposób 

weryfikacji/punkty 

1 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty 
wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na 
konkurs 
 jest równy lub mniejszy od udziału 
procentowego wskaźnika produktu osiąganego 
przez operację w stosunku do wskaźnika 
zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu. 

 

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 
100%  

≤ 
 (wielkość wskaźnika produktu operacji /  wielkość 

wskaźnika dla konkursu) x 100% 
 

Kryterium weryfikowane na podstawie 
Informacji zawartej we Wniosku o Przyznanie 
Pomocy oraz w pozostałych wnioskach 
złożonych w danym naborze 
 
Punkty są przyznawane jeżeli nierówność jest 
spełniona 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w 
ramach kryterium:  0 lub 20 

Uzasadnienie członka Rady do liczby przyznanych punktów 

2 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty 
wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na 
konkurs  
jest równy lub mniejszy od udziału procentowego 
osiąganego wskaźnika rezultatu (bezpośrednio 
wynikającego ze wskaźnika produktu) przez 
operację w stosunku do wskaźnika rezultatu 
zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu 

 

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 
100%  

≤ 
 (wielkość wskaźnika rezultatu operacji / wielkość 

wskaźnika dla konkursu) x 100% 
 

Kryterium weryfikowane na podstawie 
Informacji zawartej we Wniosku o Przyznanie 
Pomocy oraz w pozostałych wnioskach 
złożonych w danym naborze 
 
Punkty są przyznawane jeżeli nierówność jest 
spełniona 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w 
ramach kryterium:  0 lub 20 

Uzasadnienie członka Rady do liczby przyznanych punktów 

3 

Projekt zakłada wykorzystanie metod i/lub 
narzędzi spełniających definicję innowacyjności 
zawartą  
w LSR na lata 2016-2023.  
 

 

Wnioskodawca odniósł się do definicji 
innowacyjności zawartej w Lokalnej Strategii 
Rozwoju na lata 2016-2023 oraz szczegółowo 

opisał w jaki sposób wybrane 
techniki/metody/narzędzia spełniają tę 
definicję w kontekście zaplanowanego 

http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/tirol-und-europa/regionalmanagement/Servicestelle/Logo_Leader07-13.bmp&imgrefurl=http://www.tirol.gv.at/themen/tirol-und-europa/eu-regionalfoerderung-tirol/projektmanagement/publizitaetsvorschr-u-logos/&usg=__tgDKVNFgQ1msVPEidwJJucnrDRY=&h=487&w=486&sz=695&hl=pl&start=3&sig2=Xal3pD-vPZ0ZgdPYDCUrKA&um=1&itbs=1&tbnid=pijr8ix44iaChM:&tbnh=129&tbnw=129&prev=/images?q=logo+leader&hl=pl&lr=&sa=X&um=1&ei=lkwOS5qAH4m-mQPMk_TbBQ
http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.btkeyword.pl/uploads/images/logo_MRiRW.jpg&imgrefurl=http://www.btkeyword.pl/klienci.html&usg=__XYD9oagzPSSyIxdm21SF95Uh0Ro=&h=480&w=480&sz=38&hl=pl&start=2&sig2=2YiGUktExiHDzf8TpK-S1Q&um=1&itbs=1&tbnid=JjMM5n7xBKRRgM:&tbnh=129&tbnw=129&prev=/images?q=logo+ministerstwo+rolnictwa+i+rozowju+wsi&hl=pl&lr=&um=1&ei=p00OS-vME6GkmwOhyfzbBQ


 
Europejski Fundusz na rzecz 

 Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 

      

 

 
Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 

 

7 
 

Innowacyjność operacji 
 

projektu. 
Informacje zawarte we wniosku o przyznanie 

pomocy 
 Jako innowacyjne uznawane będą operacje, 
które: 

 wdrażają nowy  lub znacząco udoskonalony 
produkt, usługę, proces, organizację 

 lub nowy sposób wykorzystania lub 
zmobilizowania istniejących lokalnych 
zasobów przyrodniczych, historycznych, 
kulturowych czy społecznych 
 
Innowacyjność odnosić się będzie do 
terytorium gminy, na obszarze której 
realizowana jest operacja, a w przypadku gdy 
operacja obejmie większy obszar, do obszaru 
objętego LSR. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie OPISU 
PLANOWANEJ OPERACJI we Wniosku o 
Przyznanie Pomocy oraz w oparciu o wiedzę 
lokalną 

 
Liczba punktów możliwa do przyznania w 
ramach kryterium:  0 lub 10 

Uzasadnienie członka Rady do liczby przyznanych punktów 

4 

W budżecie operacji zaplanowano min. 5% 
środków na działania mające wpływ na ochronę 
środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom 
klimatu. 

 

Wnioskodawca opisał zaplanowane działania  
i narzędzia oraz uzasadnił ich wykorzystanie  
w kontekście prowadzonej działalności. 
Za działania mające wpływ na ochronę 
środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom 
klimatu uznaje się  operacje przyczyniające się 
do: 

 podnoszenia wiedzy z zakresu ochrony 
środowiska 

  przeciwdziałania zmianom klimatu.  
Podnoszeniu wiedzy i świadomości 
mieszkańców będą służyły operacje 
związane z uświadamianiem lokalnej 
społeczności z zakresu istoty segregowania 
odpadów, recyklingu, źródeł zanieczyszczeń. 
 

Kryterium weryfikowane na podstawie 
Informacji zawartych  OPISU PLANOWANEJ 
OPERACJI we Wniosku o Przyznanie Pomocy, a 
w szczególności na podstawie wydzielonej 
pozycji w budżecie: 
   ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM 

OPERACJI (w przypadku gdy  działania mające 
wpływ na ochronę środowiska i/lub 
przeciwdziałające zmianom klimatu będą 
stanowiły koszt kwalifikowany) 

 PLANIE FINANSOWYM OPERACJI (w 
przypadku gdy działania  mające wpływ na 
ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające 
zmianom klimatu będą stanowiły koszt 
niekwalifikowany) 
 

Liczba punktów możliwa do przyznania w 
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ramach kryterium:  0 lub 10 

 
Uzasadnienie członka Rady do liczby przyznanych punktów 

5 

W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% 
środków na działania informujące o przyznaniu 
wsparcia przez LGD w ramach LSR 

 

Za działania informujące o przyznaniu wsparcia 
przez LGD w ramach LSR  uznaje się:  

 Ulotki, broszury i inne materiały promocyjne 

 Gadżety reklamowe 

 Artykuły w prasie i/lub internecie 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie 
Informacji zawartych  OPISU PLANOWANEJ 
OPERACJI we Wniosku o Przyznanie Pomocy, a 
w szczególności na podstawie wydzielonej 
pozycji w budżecie: 

   ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM 
OPERACJI (w przypadku gdy  działania 
informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD  
będą stanowiły koszt kwalifikowany) 

 PLANIE FINANSOWYM OPERACJI (w 
przypadku gdy  działania informujące o 
przyznaniu wsparcia przez LGD  będą 
stanowiły koszt niekwalifikowany)  
 

Liczba punktów możliwa do przyznania w 
ramach kryterium:  0 lub 5 

Uzasadnienie członka Rady do liczby przyznanych punktów 

6 

Wnioskowana kwota wsparcia jest mniejsza o co 
najmniej; 

 10 punktów procentowych od maksymalnego 
poziomu dofinansowania dla danego 
przedsięwzięcia 
lub 

  5% maksymalnej wartości wsparcia dla danego 
przedsięwzięcia 

 

Informacje zawarte we wniosku o przyznanie 
pomocy 
Kryterium  weryfikowane na podstawie PLANU 
FINANSOWEGO OPERACJI 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w 
ramach kryterium:  0 lub 10 

Uzasadnienie członka Rady do liczby przyznanych punktów 

7 

Wnioskodawca/reprezentant wnioskodawcy: 

 korzystał z usług doradczych LGD doradztwa 
prowadzonego przez pracowników LGD 

 i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym 
danego naboru 
po ogłoszeniu naboru 

 

Kryterium  weryfikowane na podstawie list 
obecności ze szkoleń i/lub doradztwa list 
udzielonych usług doradczych 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w 
ramach kryterium:  0 lub 5 

Uzasadnienie członka Rady do liczby przyznanych punktów 

8 
Operacja realizowana będzie w miejscowości 
zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 
mieszkańców. 

 

Informacja zawarte we wniosku o przyznanie 
pomocy  Kryterium  weryfikowane na 
podstawie danych pozyskanych z Ewidencji 
Ludności poszczególnych gmin wchodzących w 
skład LGD wg stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedzającego  złożenie Wniosku o 
Przyznanie Pomocy  
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w 
ramach kryterium:  0 lub 5 

http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/tirol-und-europa/regionalmanagement/Servicestelle/Logo_Leader07-13.bmp&imgrefurl=http://www.tirol.gv.at/themen/tirol-und-europa/eu-regionalfoerderung-tirol/projektmanagement/publizitaetsvorschr-u-logos/&usg=__tgDKVNFgQ1msVPEidwJJucnrDRY=&h=487&w=486&sz=695&hl=pl&start=3&sig2=Xal3pD-vPZ0ZgdPYDCUrKA&um=1&itbs=1&tbnid=pijr8ix44iaChM:&tbnh=129&tbnw=129&prev=/images?q=logo+leader&hl=pl&lr=&sa=X&um=1&ei=lkwOS5qAH4m-mQPMk_TbBQ
http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.btkeyword.pl/uploads/images/logo_MRiRW.jpg&imgrefurl=http://www.btkeyword.pl/klienci.html&usg=__XYD9oagzPSSyIxdm21SF95Uh0Ro=&h=480&w=480&sz=38&hl=pl&start=2&sig2=2YiGUktExiHDzf8TpK-S1Q&um=1&itbs=1&tbnid=JjMM5n7xBKRRgM:&tbnh=129&tbnw=129&prev=/images?q=logo+ministerstwo+rolnictwa+i+rozowju+wsi&hl=pl&lr=&um=1&ei=p00OS-vME6GkmwOhyfzbBQ


 
Europejski Fundusz na rzecz 

 Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 

      

 

 
Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 

 

9 
 

 
Uzasadnienie członka Rady do liczby przyznanych punktów 

9 

Operacje będzie realizowana w terminie do 8 
miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie 
zgodnie z harmonogramem  

 

Kryterium  weryfikowane na podstawie; 

 Informacji harmonogramu zawartego we 
Wniosku o Przyznanie Pomocy w sekcji OPIS 
PLANOWANEJ OPERACJI w polu  
Uzasadnienie zgodności z celami LSR i 
kryteriami wyboru operacji przez LGD  

 oraz planowanego terminu zakończenia 
operacji we Wniosku o Przyznanie Pomocy 

 
 Harmonogram powinien zawierać:  

 nazwę zadania (dostawy/usługi/robót 
budowlanych)  

 termin realizacji liczony od podpisania 
umowy o dofinansowanie. 

 
Punkty są przyznawane jeżeli Wnioskodawca 
uprawdopodobni, że zrealizuje operacje w 
terminie do 8 miesięcy od podpisania umowy o 
dofinansowanie  oraz termin zakończenia 
realizacji operacji w harmonogramie jest 
tożsamy  z planowanym terminem zakończenia 
operacji we Wniosku o Przyznanie Pomocy 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w 
ramach kryterium:  0 lub 10 

Uzasadnienie członka Rady do liczby przyznanych punktów 

10 

Wnioskodawca/reprezentant Wnioskodawcy  
brał udział w konsultacjach społecznych Strategii 
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Lokalną 
Społeczność i/lub uczestniczył w pracach Zespołu 
ds. opracowania LSR i/lub złożył fiszkę  

 

Kryterium  weryfikowane na podstawie list 
obecności z konsultacji społecznych, list 
obecności ze spotkań zespołu ds. opracowania 
LSR, list osób/podmiotów które złożyły fiszki 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w 
ramach kryterium:  0 lub 5 

Uzasadnienie członka Rady do liczby przyznanych punktów 

SUMA  X 

 
Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%. 
Maksymalna liczba punktów 100 
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Uzasadnienie 
/jeżeli dotyczy czy/ 

 

IMIĘ i NAZWISKO 
CZŁONKA RADY  

CZYTELNY 
PODPIS:  

MIEJSCOWOŚĆ  DATA:  
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KARTA OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU 

imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy: 

 

oznaczenie naboru: 

nazwa / tytuł  operacji: 

 

numer wniosku: 

 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 1.2 
Integracja i wzmocnienie kapitału 

społecznego obszaru LGD 
Nr 1.2.7 W zdrowym ciele zdrowy duch 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów 
Definicja / wyjaśnienie/sposób 

weryfikacji/punkty 
 

1 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty 
wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na 
konkurs 
 jest równy lub mniejszy od udziału 
procentowego wskaźnika produktu osiąganego 
przez operację w stosunku do wskaźnika 
zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu. 

 

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 
100%  

≤ 
 (wielkość wskaźnika produktu operacji /  wielkość 

wskaźnika dla konkursu) x 100% 
 

Kryterium weryfikowane na podstawie 
Informacji zawartej we Wniosku o Przyznanie 
Pomocy oraz w pozostałych wnioskach 
złożonych w danym naborze 
 
Punkty są przyznawane jeżeli nierówność jest 
spełniona 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w 
ramach kryterium:  0 lub 20 

Uzasadnienie członka Rady do liczby przyznanych punktów 

2 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty 
wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na 
konkurs  
jest równy lub mniejszy od udziału procentowego 
osiąganego wskaźnika rezultatu (bezpośrednio 
wynikającego ze wskaźnika produktu) przez 
operację w stosunku do wskaźnika rezultatu 
zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu 

 

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 
100%  

≤ 
 (wielkość wskaźnika rezultatu operacji / wielkość 

wskaźnika dla konkursu) x 100% 
 

Kryterium weryfikowane na podstawie 
Informacji zawartej we Wniosku o Przyznanie 
Pomocy oraz w pozostałych wnioskach 
złożonych w danym naborze 
 
Punkty są przyznawane jeżeli nierówność jest 
spełniona 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w 
ramach kryterium:  0 lub 20 

Uzasadnienie członka Rady do liczby przyznanych punktów 
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3 

Projekt zakłada wykorzystanie metod i/lub 
narzędzi spełniających definicję innowacyjności 
zawartą  
w LSR na lata 2016-2023.  
 
Innowacyjność operacji 

 

 

Wnioskodawca odniósł się do definicji 
innowacyjności zawartej w Lokalnej Strategii 
Rozwoju na lata 2016-2023 oraz szczegółowo 

opisał w jaki sposób wybrane 
techniki/metody/narzędzia spełniają tę 
definicję w kontekście zaplanowanego 

projektu. 
Informacje zawarte we wniosku o przyznanie 

pomocy 
 Jako innowacyjne uznawane będą operacje, 
które: 

 wdrażają nowy  lub znacząco udoskonalony 
produkt, usługę, proces, organizację 

 lub nowy sposób wykorzystania lub 
zmobilizowania istniejących lokalnych 
zasobów przyrodniczych, historycznych, 
kulturowych czy społecznych 
 
Innowacyjność odnosić się będzie do 
terytorium gminy, na obszarze której 
realizowana jest operacja, a w przypadku gdy 
operacja obejmie większy obszar, do obszaru 
objętego LSR. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie OPISU 
PLANOWANEJ OPERACJI we Wniosku o 
Przyznanie Pomocy oraz w oparciu o wiedzę 
lokalną 

 
Liczba punktów możliwa do przyznania w 
ramach kryterium:  0 lub 10 

Uzasadnienie członka Rady do liczby przyznanych punktów 

4 

W budżecie operacji zaplanowano min. 5% 
środków na działania mające wpływ na ochronę 
środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom 
klimatu. 

 

Wnioskodawca opisał zaplanowane działania  
i narzędzia oraz uzasadnił ich wykorzystanie  
w kontekście prowadzonej działalności. 
Za działania mające wpływ na ochronę 
środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom 
klimatu uznaje się  operacje przyczyniające się 
do: 

 podnoszenia wiedzy z zakresu ochrony 
środowiska 

  przeciwdziałania zmianom klimatu.  
Podnoszeniu wiedzy i świadomości 
mieszkańców będą służyły operacje 
związane z uświadamianiem lokalnej 
społeczności z zakresu istoty segregowania 
odpadów, recyklingu, źródeł zanieczyszczeń. 
 

Kryterium weryfikowane na podstawie 
Informacji zawartych  OPISU PLANOWANEJ 
OPERACJI we Wniosku o Przyznanie Pomocy, a 
w szczególności na podstawie wydzielonej 
pozycji w budżecie: 
   ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM 

OPERACJI (w przypadku gdy  działania mające 
wpływ na ochronę środowiska i/lub 
przeciwdziałające zmianom klimatu będą 
stanowiły koszt kwalifikowany) 

 PLANIE FINANSOWYM OPERACJI (w 
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przypadku gdy działania  mające wpływ na 
ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające 
zmianom klimatu będą stanowiły koszt 
niekwalifikowany) 
 

Liczba punktów możliwa do przyznania w 
ramach kryterium:  0 lub 10 

 
Uzasadnienie członka Rady do liczby przyznanych punktów 

5 

W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% 
środków na działania informujące o przyznaniu 
wsparcia przez LGD w ramach LSR 

 

Za działania informujące o przyznaniu wsparcia 
przez LGD w ramach LSR  uznaje się:  

 Ulotki, broszury i inne materiały promocyjne 

 Gadżety reklamowe 

 Artykuły w prasie i/lub internecie 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie 
Informacji zawartych  OPISU PLANOWANEJ 
OPERACJI we Wniosku o Przyznanie Pomocy, a 
w szczególności na podstawie wydzielonej 
pozycji w budżecie: 

   ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM 
OPERACJI (w przypadku gdy  działania 
informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD  
będą stanowiły koszt kwalifikowany) 

 PLANIE FINANSOWYM OPERACJI (w 
przypadku gdy  działania informujące o 
przyznaniu wsparcia przez LGD  będą 
stanowiły koszt niekwalifikowany)  
 

Liczba punktów możliwa do przyznania w 
ramach kryterium:  0 lub 5 

Uzasadnienie członka Rady do liczby przyznanych punktów 

6 

Wnioskowana kwota wsparcia jest mniejsza o co 
najmniej; 

 10 punktów procentowych od maksymalnego 
poziomu dofinansowania dla danego 
przedsięwzięcia 
lub 

  5% maksymalnej wartości wsparcia dla danego 
przedsięwzięcia 

 

Informacje zawarte we wniosku o przyznanie 
pomocy 
Kryterium  weryfikowane na podstawie PLANU 
FINANSOWEGO OPERACJI 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w 
ramach kryterium:  0 lub 10 

Uzasadnienie członka Rady do liczby przyznanych punktów 

7 

Wnioskodawca/reprezentant wnioskodawcy: 

 korzystał z usług doradczych LGD doradztwa 
prowadzonego przez pracowników LGD 

 i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym 
danego naboru 
po ogłoszeniu naboru 

 

Kryterium  weryfikowane na podstawie list 
obecności ze szkoleń i/lub doradztwa list 
udzielonych usług doradczych 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w 
ramach kryterium:  0 lub 5 

Uzasadnienie członka Rady do liczby przyznanych punktów 

8 
Operacja realizowana będzie w miejscowości 
zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 
mieszkańców. 

 

Informacja zawarte we wniosku o przyznanie 
pomocy  Kryterium  weryfikowane na 
podstawie danych pozyskanych z Ewidencji 
Ludności poszczególnych gmin wchodzących w 
skład LGD wg stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedzającego  złożenie Wniosku o 
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Przyznanie Pomocy  
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w 
ramach kryterium:  0 lub 5 

 
Uzasadnienie członka Rady do liczby przyznanych punktów 

9 

Operacje będzie realizowana w terminie do 8 
miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie 
zgodnie z harmonogramem  

 

Kryterium  weryfikowane na podstawie; 

 Informacji harmonogramu zawartego we 
Wniosku o Przyznanie Pomocy w sekcji OPIS 
PLANOWANEJ OPERACJI w polu  
Uzasadnienie zgodności z celami LSR i 
kryteriami wyboru operacji przez LGD  

 oraz planowanego terminu zakończenia 
operacji we Wniosku o Przyznanie Pomocy 

 
 Harmonogram powinien zawierać:  

 nazwę zadania (dostawy/usługi/robót 
budowlanych)  

 termin realizacji liczony od podpisania 
umowy o dofinansowanie. 

 
Punkty są przyznawane jeżeli Wnioskodawca 
uprawdopodobni, że zrealizuje operacje w 
terminie do 8 miesięcy od podpisania umowy o 
dofinansowanie  oraz termin zakończenia 
realizacji operacji w harmonogramie jest 
tożsamy  z planowanym terminem zakończenia 
operacji we Wniosku o Przyznanie Pomocy 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w 
ramach kryterium:  0 lub 10 

Uzasadnienie członka Rady do liczby przyznanych punktów 

10 

Wnioskodawca/reprezentant Wnioskodawcy  
brał udział w konsultacjach społecznych Strategii 
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Lokalną 
Społeczność i/lub uczestniczył w pracach Zespołu 
ds. opracowania LSR i/lub złożył fiszkę  

 

Kryterium  weryfikowane na podstawie list 
obecności z konsultacji społecznych, list 
obecności ze spotkań zespołu ds. opracowania 
LSR, list osób/podmiotów które złożyły fiszki 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w 
ramach kryterium:  0 lub 5 

Uzasadnienie członka Rady do liczby przyznanych punktów 

SUMA  X 
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Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%. 
Maksymalna liczba punktów 100 
 
  

Uzasadnienie 
/jeżeli dotyczy czy/ 

 

IMIĘ i NAZWISKO 
CZŁONKA RADY  

CZYTELNY 
PODPIS:  

MIEJSCOWOŚĆ  DATA:  
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