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Załącznik nr 1 do uchwały nr III/6/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” z dnia 23.11.2015 r.

Pieczęć LGD:

Numer karty:

Karta oceny zgodności
operacji z Lokalnymi
Kryteriami Wyboru
NUMER WNIOSKU:

IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA WNIOSKODAWCY:

TYTUŁ OPERACJI:

Maksymalna liczba punktów do zdobycie: 100
Minimalny poziom uzyskania punktów: nie mniej niż 50% wartości maksymalnej, tj. 50 pkt. (ocena
nie przewiduje punktów ułamkowych)
Nr Nazwa kryterium
1
Wnioskodawca
realizuje operację
na terenie
mniejszych
miejscowości
2
Wnioskodawca
w ramach operacji
tworzy miejsca
pracy

3

Wnioskodawca
w ramach operacji
tworzy miejsca
pracy dla osób
z grupy
defaworyzowanej

4

Wnioskodawca
reprezentuje sektor

Opis kryterium
Punkty Waga
Razem
Wnioskodawca realizuje operację na terenie miejscowości poniżej
5000 mieszkańców
Nie
0
2
Tak

2

2

Wnioskodawca tworzy miejsca pracy w przeliczeniu na etaty
średnioroczne:
mniej niż 1 etat
0
2
1 etat
1
2
Więcej niż jeden etat i mniej niż 3
2
2
3 i więcej etatów
3
2
Wnioskodawca tworzy miejsca pracy dla osób z grup
defaworyzowanych, tj. dla osób w wieku poniżej 26 lat lub dla osób
w wieku 50 i więcej lat w przeliczeniu na etaty średnioroczne:
mniej niż 1 etat
0
2
1 etat
1
3
Więcej niż jeden etat i mniej niż 3
2
3
3 i więcej etatów
3
3
Wnioskodawca reprezentuje sektor społeczny, tj. zarejestrowaną w
KRS lub innej ewidencji organizację non profit
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społeczny
5

Operacja będzie
realizowana w
obiekcie
zabytkowym

6

Operacja zakłada
wprowadzenie
nowego produktu
lub nowej usługi
związanej z
turystyką,
rekreacją, odnową
biologiczną lub
usługami
opiekuńczymi

7

Operacja zakłada
animację środowisk
wskazanych w LSR
jako grupy
szczególnie istotne
dla realizacji LSR
Operacja zakłada
wprowadzenie
produktu lub usługi
na ponadlokalne
rynki zbytu
Operacja wpływa
na zachowanie
bioróżnorodności
obszaru

8

9

10

Operacja ma
charakter
innowacyjny

11

Operacja wpływa
na promocję
obszaru

Nie
0
2
Tak
1
2
Operacja będzie realizowana w obiekcie zabytkowym wpisanym do
ewidencji bądź rejestru zabytków
Nie
0
2
Tak
2
2
Wnioskodawca wskazał we wniosku konkretny produkt lub konkretną
usługę związaną z turystyką, rekreacją, odnową biologiczną lub
usługami opiekuńczymi, które wcześniej nie były dostępna na
obszarze:
Wnioskodawca nie wprowadza nowego
0
3
produktu lub usługi
Objętym LSR, rozumianym jako spójny
4
3
obszar wszystkich 7 gmin
Co najmniej jednej gminy
3
3
Co najmniej jednej miejscowości
2
3
Podmiotu, który reprezentuje
1
3
Wnioskodawca
Wnioskodawca wskazał we wniosku działania, które będą włączały
przedstawicieli grupy wskazanej jako szczególnie istotna dla realizacji
celów LSR
Nie
0
2
Tak
2
2
Wnioskodawca wskazał we wniosku konkretny produkt lub konkretną
usługę związaną z sektorem gospodarczym, która będzie
wprowadzania na rynek ponadlokalny
Nie
0
3
Tak
2
3
Wnioskodawca realizuje operację związaną ze zrównoważoną ochroną
środowiska w obrębie co najmniej jednej ze wskazanych form ochrony
przyrody: park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu,
rezerwat, użytek ekologiczny, zespół przyrodniczo-krajobrazowy
Nie
0
3
Tak
2
3
Wnioskodawca wskazał na innowacyjność realizowanej operacji,
odnosząc się do definicji innowacyjności zawartej w LSR
Operacja nie jest innowacyjna
0
3
Operacja jest innowacyjna na obszarze
4
3
objętym LSR, rozumianym jako spójny
obszar wszystkich 7 gmin
Operacja jest innowacyjna na obszarze co 3
3
najmniej jednej gminy
Operacja jest innowacyjna na obszarze co 2
3
najmniej jednej miejscowości
Wnioskodawca wskazał, że udowodniona liczba odbiorców produktów
operacji wyniesie:
Więcej niż 50 i mniej niż 100 osób
1
2
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12

Operacja wpływa
na rozwój oferty
turystycznej lub
rekreacyjnej
obszaru

13

Operacja jest
realizowana
w partnerstwie

14

15

16

Operacja zakłada
rozwój działalności
gospodarczej
związanej z
usługami „silver
economy”
Wnioskodawca ma
doświadczenie w
realizacji
przedsięwzięć,
których cele są
zbieżne z celami
operacji
Wnioskodawca ma
doświadczenie w
zakresie realizacji
przedsięwzięć
finansowanych z
funduszy Unii
Europejskiej

Od 100 do 300 osób
2
2
Więcej niż 300 i mniej niż 500 osób
3
2
500 i więcej osób
4
2
Wnioskodawca wskazał, że produkty operacji stanowią część bądź
całość oferty turystycznej i/lub rekreacyjnej:
Operacja nie wpływa na rozwój oferty
0
3
turystycznej lub rekreacyjnej
Obszaru objętego LSR, rozumianym jako 3
3
spójny obszar wszystkich 7 gmin
Obszaru co najmniej jednej gminy
2
3
Obszaru co najmniej jednej miejscowości 1
3
Wnioskodawca ma potwierdzony w formie pisemnej deklaracji
(podpisana umowa partnerska lub list intencyjny) udział co najmniej
jednego partnera, ze wskazaniem zakresu zadań mu powierzonych
Wnioskodawca załącza do wniosku wybraną formę pisemnej
deklaracji.
Nie
0
3
Tak
2
3
Wnioskodawca, który reprezentuje sektor gospodarczy ujął w operacji
rozwój usług adresowanych do osób w wieku 60 i więcej lat
Nie
0
3
Tak
2
3
Wnioskodawca brał udział jako wiodący realizator przynajmniej
jednego przedsięwzięcia, którego cele są zbieżne z celami operacji o
wsparcie której się ubiega w ocenianym wniosku.
Wnioskodawca oświadcza w opisie projektu, że takie zadanie
zrealizował.
Nie
0
2
Tak
2
2
Wnioskodawca brał udział jako wiodący realizator przynajmniej
jednego zadania finansowanego ze środków Unii Europejskiej i
skutecznie rozliczył to zadanie.
Wnioskodawca oświadcza w opisie projektu, że takie zadanie
zrealizował.
Nie
0
1
Tak
2
1

Razem punktów
Wniosek uzyskał
minimalną liczbę
punktów
IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA RADY:

TAK/NIE
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CZYTELNY PODPIS CZŁONKA RADY PROGRAMOWEJ:

DATA:

PODPIS SEKRETARZY POSIEDZENIA:

1.

2.

ODNIESIENIE ZAPISÓW LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU DO ZIDENTYFIKOWANYCH
PROBLEMÓW
1.Wnioskodawca realizuje operację na terenie mniejszych miejscowości
Wnioskodawca wskazał we wniosku miejsce realizacji operacji: miejscowość zamieszkałą przez mniej niż
5000 mieszkańców. Takie kryterium pozwala rozwijać się miejscowościom mniejszym, gdzie interwencje
finansowane przez UE prowadzone są rzadziej, skutkując coraz większymi różnicami w rozwoju obszaru.
Odniesienie do problemów wskazanych w LSR; kryterium wpływa na: nierównomierny rozwój obszaru.
2.Wnioskodawca w ramach operacji tworzy miejsca pracy
Wnioskodawca potwierdził we wniosku, że w ramach operacji powstaną nowe miejsca pracy przeliczone na
etaty średnioroczne. Im więcej etatów średniorocznych tym większa liczba punktów. W przypadku
rozpoczynania działalności gospodarczej osoba podejmująca działalność liczona jest jako jeden etat
średnioroczny. Zwiększanie szans na rynku pracy osób z grup defaworyzowanych ujęte jest w kryterium
3.
Odniesienie do problemów wskazanych w LSR; kryterium wpływa na: problem z niedostateczną liczbą
miejsc pracy w granicach obszaru, a zwłaszcza pracy dla osób wskazanych w LSR, jako grupy
defaworyzowane.
4.Wnioskodawca reprezentuje sektor społeczny
Wnioskodawca należy do grupy podmiotów, które mają mniejsze niż instytucje publiczne, czy gospodarcze
szanse na realizację swoich planów, a zazwyczaj przedsięwzięcia inicjowane i wdrażane przez organizacje
pozarządowe, jednostki OSP, kluby sportowe są uzasadnione społecznie, co oznacza, że potrzeba realizacji
operacji jest ważna dla większej grupy społeczności i Wnioskodawca potrafi to uzasadnić we wniosku,
wskazując na jeden ze wskazanych w LSR problemów: słabą integrację, niedostateczną wiedzę
mieszkańców o zasobach obszaru, wyłączenie gospodarcze i ekonomiczne osób młodych oraz osób w wieku
50 i więcej lat, brak zawodowej animacji osób starszych, małą aktywność gospodarcza, wykorzystująca
zasoby obszaru
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Odniesienie do problemów wskazanych w LSR; kryterium wpływa na zmniejszającą się aktywność na
obszarze, udział w działalności grup społecznych danej miejscowości zazwyczaj tych samych osób, brak
dostępu do informacji i doradztwa o możliwościach wsparcia, nieskuteczną promocję obszaru, brak wiedzy
o rozwiązaniach, również innowacyjnych, jakie można wprowadzać w sektorze społecznym i publicznym.
5.Operacja będzie realizowana w obiekcie zabytkowym
Wnioskodawca wskazał obiekt, który ma charakter zabytkowy, tj. został wpisany do wskazanej przez
ewidencji bądź rejestru (zgodnie z zapisami rozporządzenia).
Odniesienie do problemów wskazanych w LSR; kryterium wpływa na ograniczenie problemu, którym jest zły
stan obiektów zabytkowych, wskazanych jednocześnie jako potencjał obszaru. By potencjał ten stał się
walorem niezbędne są interwencje związane z poprawą tego stanu.
6.Operacja zakłada wprowadzenie nowego produktu lub nowej usługi związanej z turystyką,
rekreacją, odnową biologiczną lub usługami opiekuńczymi
Wnioskodawca wskazał we wniosku, że efektem operacji jest wprowadzenie nowego produktu lub nowej
usługi we wskazanych wyżej sektorze, zgodnie z głównymi kierunkami rozwojowymi całego obszaru –
zarówno tymi wskazanymi w LSR, jak i tymi, które zostały zapisane w strategiach poszczególnych gmin.
Odniesienie do problemów wskazanych w LSR; kryterium wpływa na rozwój produktów i usług, ich
dywersyfikację, a tym samy zwiększenie dochodów podmiotów gospodarczych.
7.Operacja zakłada animację środowisk wskazanych w LSR jako grupy szczególnie istotne
Wnioskodawca wskazał i uzasadnił, w jaki sposób operacja wpłynie na podwyższenie poziomu sprawności
rozwiązywania problemów lokalnych oraz realizacji celów LSR przez różne podmioty życia społecznego, a
zwłaszcza przez grupy defaworyzowane oraz kobiety. Animacja ma być odpowiedzią na małą aktywność
występującą w środowiskach biernych, zaniedbanych i wykluczonych. Wnioskodawca wskazał, jaką rolę
animująca będzie pełnił, w jaki sposób zbuduje struktury komunikacyjne pomiędzy potencjalnymi
partnerami społecznymi oraz uzasadnił, jak włączy do planowanych działań przedstawicieli grup
defaworyzowanych oraz kobiet.
Odniesienie do problemów wskazanych w LSR; kryterium wpływa na włączenie grup defaworyzowanych
oraz grup ważnych dla realizacji LSR, pobudzając ich do działania, przedsiębiorczości, nie tylko w
klasycznym rozumieniu tej definicji, ale także w ujęciu szerszym. Aktywne uczestnictwo w działaniach
związanych z realizacją celów LSR, wdrażanych również przez animację, pozwoli na rozszerzenie grupy
znajomych, zwiększenie dostępności do informacji o zasobach obszaru, działalności LGD, możliwości
uzyskania wsparcia, nauki nowych umiejętności, a także wzrost doświadczenia zawodowego.
8.Operacja zakłada wprowadzenie produktu lub usługi na ponadlokalne rynki zbytu.
Wnioskodawca wskazał i udowodnił we wniosku, że wprowadza nowy produkt lub usługę, na obszar
większy niż jedna miejscowość. Nowy produkt lub usługa oznacza, że nikt wcześniej nie wdrożył oficjalnie
tego produktu lub usługi w określonym obszarze.
Odniesienie do problemów wskazanych w LSR; kryterium wpływa na rozwój produktów i usług, a tym
samym zwiększenie szans na ich sprzedaż poza granicami obszaru, a tym samy zwiększenie dochodów
podmiotów gospodarczych i – w konsekwencji – podmiotów publicznych obszaru
9.Operacja wpływa na zachowanie bioróżnorodności obszaru
Wnioskodawca wskazał we wniosku, że planowana operacja związaną z infrastrukturą ochrony środowiska,
infrastrukturą zrównoważonej turystyki i rekreacji.
Odniesienie do problemów wskazanych w LSR; kryterium wpływa na ochronę środowiska, zachowanie
bioróżnorodności, rozwój zrównoważonej turystyki opartej na specyficznych zasobach i wykorzystujących
potencjał form ochrony przyrody.
10.Operacja ma charakter innowacyjny
Wnioskodawca wskazał, że planowana operacja jest innowacyjna w rozumieniu zapisów definicji
innowacyjności podanej w LSR.
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Odniesienie do problemów wskazanych w LSR; kryterium wpływa na rozwój produktów i usług, rozwój
techniki i technologii, a tym samym zwiększenie szans podmiotów obszaru i ich konkurencyjności w
odniesieniu do pokrewnych branż w innych regionach kraju.
11.Operacja wpływa na promocję obszaru
Wnioskodawca wskazał we wniosku, że udowodniona liczba odbiorców produktów operacji wyniesie
określoną liczbę. Im wyższa liczba odbiorców produktów operacji, tym większa liczba punktów.
Odniesienie do problemów wskazanych w LSR; kryterium wpływa na połączenie działań promocyjnych i tym
samym zwiększenie liczby odbiorców pozwoli szybciej i skuteczniej osiągną założone cele.
12.Operacja wpływa na rozwój oferty turystycznej lub rekreacyjnej obszaru
Wnioskodawca wskazał, że produkty planowanej operacji będą stanowić część bądź całość oferty
turystycznej i/lub rekreacyjnej. Oferta ta może już istnieć, bądź zostać zainicjowana przez Wnioskodawcę.
Odniesienie do problemów wskazanych w LSR; kryterium wpływa wzmocnienie obszaru pod względem
gospodarczym, a tym samym umożliwienie rozwoju działań turystycznych i okołoturystycznych, zwłaszcza
tych, związanych z dywersyfikacją działalności.
13.Operacja jest realizowana w partnerstwie
Wnioskodawca wskazał i udowodnił załączoną do wniosku umowę, lub list intencyjny podpisany przez co
najmniej jednego partnera, w której to umowie, bądź liście wskazany jest zakres prac realizowanych w
ramach operacji przez partnerów.
Odniesienie do problemów wskazanych w LSR; kryterium wpływa ograniczenie działań samodzielnych i
wpływa na tworzenie grup i sieci współpracy
14.Operacja zakłada utworzenie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z usługami „silver
economy”
Wnioskodawca wskazał w utworzeniu lub rozwinięciu przedsiębiorstwa, działania związane z „silver
economy”, czyli gospodarkę senioralną: system usług i wytwarzania dóbr ukierunkowany na wykorzystanie
potencjału nabywczego osób starszych i zaspokajający ich potrzeby konsumpcyjne, bytowe oraz zdrowotne.
Odniesienie do problemów wskazanych w LSR; kryterium wpływa na wzmocnienie gospodarcze obszaru,
wykorzystujące potencjał usług oraz trendy demograficzne.
15 oraz 16 Wnioskodawca ma doświadczenie w zakresie realizacji operacji o podobnym charakterze
oraz Wnioskodawca ma doświadczenie w zakresie realizacji przedsięwzięć finansowanych z funduszy
Unii Europejskiej
Wnioskodawca potwierdził we wniosku, że brał udział jako wiodący realizator przynajmniej jednego
zadania, którego zakres był podobny do zakresu wskazanego we wniosku lub który był finansowany ze
środków Unii Europejskiej.
Odniesienie do problemów wskazanych w LSR; kryterium wpływa wzmocnienie podmiotów aktywnych,
dysponujących określonymi zasobami kadrowymi, materialnymi, finansowymi związanymi z realizacją
operacji.

Instrukcja wypełnienia Karty Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji
w ramach projektów grantowych
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1. Karta jest wypełniona w kolumnach 1, 2, 3, 4, 5 i zakres ten nie podlega zmianom przez
członków Rady.
3. Kartę wypełnia uprawniony do głosowania członek Rady, zwany dalej członkiem Rady na
posiedzeniu Rady, zwołanym w celu oceny wniosków złożonych w ramach naboru.
4. Karta wypełniane jest ręcznie, niebieskim atramentem.
5. Członek Rady wprowadza:
- do pkt. 1 Karty numer wniosku nadany wnioskowi i wpisany do karty przyjęcia wniosku.
- do pkt. 2 Karty nazwę wnioskodawcy zgodnie ze złożonym przez wnioskodawcę egzemplarzem
wniosku.
- do pkt. 3 Karty nazwę projektu zgodnie ze złożonym przez wnioskodawcę egzemplarzem
wniosku.
6. W kolumnie 4 członek Rady zaznacza ilość wybranych punktów dla każdego z 18 kryteriów.
7. W kolumnie 6 członek Rady wpisuje wynik mnożenia przyznanej liczby punktów przez wartość
wagi zapisanej w kolumnie 5.
8. Członek Rady wpisuje w miejscu „imię i nazwisko oceniającego” czytelnie własne imię
i nazwisko.
9. Członek Rady wprowadza miejsce i datę wypełnienia Karty.
10. Członek Rady w miejscu „suma punktów” wprowadza sumę punktów z kolumny 6.
11. Członek Rady może przygotować się do oceny wniosku korzystając z systemu elektronicznego
oceny wniosków.
12. Podstawą do wyboru operacji jest bezpośredni udział członka Rady w posiedzeniu Rady
i wypełnienie Karty.

