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Załącznik nr 1 do uchwały nr  I/7/2017 Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania  „Płaskowyż Dobrej Ziemi” z dnia 27.02.2017  r. 
 

 

Pieczęć LGD: 
 
 
 
 
 
 
 

Karta oceny zgodności 
operacji z Lokalnymi 

Kryteriami Wyboru dla 
projektów grantowych 

NUMER WNIOSKU: 
 

IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA WNIOSKODAWCY: 
 
 
 

TYTUŁ OPERACJI: 
 
 
 
Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 63 

Minimalny poziom uzyskania punktów: nie mniej niż 50% wartości maksymalnej, tj. 32 pkt. (ocena 

nie przewiduje punktów ułamkowych) 

Nr Nazwa kryterium Opis kryterium Punkty Waga Razem  

1 Wnioskodawca 

zakłada poziom 

wkładu własnego 

Wnioskodawca deklaruje wkład własny niefinansowy, jako udział pracy 

społecznej mieszkańców miejscowości, w której jest realizowana 

operacja na poziomie: 

 

Od 0% do 10% 0 2   

Od 10% do 20%  1 2   

Od 21% do 30% 2 2   

Od 31% do 40%  3 2   

2 Wnioskodawca 

uzasadnił potrzebę 

społeczną realizacji 

operacji 

Wnioskodawca wskazał, że operacja wpływa na ograniczenie 

przynajmniej jednego problemu społecznego wskazanego w LSR 
 

Tak 2 3   

Nie 0 3   

3 Wnioskodawca 

reprezentuje sektor 

Wnioskodawca reprezentuje sektor społeczny, tj. zarejestrowaną w KRS 

lub innej ewidencji organizację non profit lub organizację nieformalną 
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społeczny Nie 0 2   

Tak 1 2   

4 Operacja zakłada 

animację środowisk 

wskazanych w LSR 

jako grupy 

szczególnie istotne dla 

realizacji LSR 

Wnioskodawca wskazał we wniosku działania, które będą włączały, 

podczas realizacji zadania grantowego, przedstawicieli grupy wskazanej 

jako szczególnie istotna dla realizacji celów LSR: osób w wieku  do 26 

r.ż., osób 50 i więcej lat, kobiet 

 

Nie 0 2   

Tak 2 2   

5 Operacja wpływa na 

ochronę środowiska 
Wnioskodawca wskazał co najmniej jedno zadanie związane z ochroną 

środowiska przy realizacji zadania grantowego. 
 

Nie 0 3   

Tak 2 3   

6 Operacja ma 

charakter innowacji 

społecznej 

Wnioskodawca wskazał na innowacyjność realizowanej operacji, 

odnosząc się do definicji innowacji społecznej zawartej w LSR 
 

Operacja nie jest innowacyjna 0 3   

Operacja jest innowacyjna na obszarze 

objętym LSR, rozumianym jako spójny 

obszar wszystkich 7 gmin 

4 3   

Operacja jest innowacyjna na obszarze co 

najmniej jednej gminy 
3 3   

Operacja jest innowacyjna na obszarze co 

najmniej jednej miejscowości 
2 3   

7 Operacja wpływa na 

promocję obszaru 
Wnioskodawca wskazał, że udowodniona liczba odbiorców produktów 

operacji wyniesie: 
 

Brak wskazania liczby odbiorców 0 2   

Więcej niż 50 i mniej niż 100 osób 1 2   

Od 100 do 300 osób 2 2   

Więcej niż 300 i mniej niż 500 osób 3 2   

500 i więcej osób 4 2   

8 Operacja wpływa na 

rozwój oferty 

turystycznej lub 

rekreacyjnej obszaru 

Wnioskodawca wskazał, że produkty operacji stanowią część bądź całość 

atrakcji turystycznej i/lub rekreacyjnej: 
 

Operacja nie wpływa na rozwój oferty 

turystycznej lub rekreacyjnej 
0 3   

Obszaru objętego LSR, rozumianym jako 

spójny obszar wszystkich 7 gmin 
3 3   

Obszaru co najmniej jednej gminy 2 3   
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Obszaru co najmniej jednej miejscowości 1 3   

9 Operacja jest 

realizowana 

w partnerstwie 

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   

10 Wnioskodawca ma 

doświadczenie w 

realizacji 

przedsięwzięć, 

których cele są 

zbieżne z celami 

operacji 

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 oraz dołącza kopię umowy potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem przez pracownika biura LGD. 

 

Nie 0 2   

Tak 2 2   

Razem punktów  

 

 

Wniosek uzyskał 

minimalną liczbę punktów 
TAK/NIE  

IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA RADY: 
 
 

CZYTELNY PODPIS CZŁONKA RADY PROGRAMOWEJ: 
 
 

DATA: 
 
 

PODPIS SEKRETARZY POSIEDZENIA: 
 
 
1. 
 
 
2. 
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Instrukcja wypełnienia Karty Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji 

w ramach projektów grantowych 
 

1. Karta jest wypełniona w kolumnach 1, 2, 3, 4, 5 i zakres ten nie podlega zmianom przez 

członków Rady. 
2. Kartę wypełnia uprawniony do głosowania członek Rady, zwany dalej członkiem Rady na 

posiedzeniu Rady, zwołanym w celu oceny wniosków złożonych w ramach naboru. 
3. 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. 

4. W kolumnie 4 członek Rady zaznacza ilość wybranych punktów dla każdego z 10 kryteriów. 
5. W kolumnie 6 członek Rady wpisuje wynik mnożenia przyznanej liczby punktów przez wartość 

wagi zapisanej w kolumnie 5. 
6. Członek Rady wpisuje w miejscu „imię i nazwisko oceniającego” czytelnie własne imię 

i nazwisko. 
7. Członek Rady wprowadza miejsce i datę wypełnienia Karty. 
8. Członek Rady w miejscu „suma punktów” wprowadza sumę punktów z kolumny 6. 

9. Członek Rady może przygotować się do oceny wniosku korzystając z systemu elektronicznego 

oceny wniosków. 

10. Podstawą do wyboru operacji jest bezpośredni udział członka Rady w posiedzeniu Rady 

i wypełnienie Karty. 

 

 


