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Załącznik nr 2 

Lokalne kryteria wyboru operacji własnych LGD. 

Miejsce na pieczątkę 
KARTA OCENY OPERACJI 

wg lokalnych kryteriów wyboru 

KO nr 9 

Wersja: 1.1 

Strona 1 z 2 

NUMER WNIOSKU: 

 

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: 

 

NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ 

OPERACJI: 

 

 

DZIAŁANIE PROW 2014-2020  

W RAMACH WDRAŻANIA LSR ● Operacja własna   

Lp. 
Nazwa Kryterium oceny, wyjaśnienie tego kryterium 

oraz skala punktowa 

Waga 

kryterium 
Punktacja  

1 

Zachowanie lokalnych zasobów. 

(Preferuje się operacje wykorzystujące lokalną historię, 

tradycję, kulturę, walory lokalnego środowiska, lokalną 

infrastrukturę turystyczną, lokalne produkty i usługi) 

 

5 pkt – operacja zakłada wykorzystanie lokalnych zasobów 

0 pkt – operacja nie zakłada wykorzystania lokalnych 

zasobów  

 

2  

2 

Obszar realizacji operacji. 

(Oceniany jest zasięg oddziaływania operacji oraz dostępność 

jej efektów. Preferowane są te operacje, które swoim 

zasięgiem obejmują jak największy obszar LSR) 

 

0 pkt – obszar realizacji operacji dotyczy jednej miejscowości  

5 pkt – obszar realizacji operacji dotyczy jednej gminy  

10 pkt –obszar realizacji operacji dotyczy całego obszaru 

LGD 

2  

3 

Działania aktywizujące lokalne społeczności oraz 

przyczyniające się do integracji społecznej. 

(Projekt ma przyczynić się do aktywizacji i integracji lokalnej 

społeczności i przedsiębiorców. Zakłada szeroki zakres 

działań na terenie całego LGD. Zadania zaplanowane w 

ramach operacji polegają na współpracy na rożnych 

płaszczyznach.) 

 

0 pkt – Nie 

10 pkt – Tak  

2  

4 

Trwałość efektu/efektów realizacji projektu 

(Projekt ma potencjał do zapoczątkowania zmiany wizerunku 

obszaru LGD, nie jest wydarzeniem jednorazowym, a efekty 

projektu będą utrzymywane i wykorzystywane przez LGD w 

przyszłości) 

 

0 pkt – brak informacji w opisie  

10 pkt – opis trwałości efektów realizacji projektu po jego 

zakończeniu 

2  

5 Komplementarność opisu projektu 1  



 

2 

 

(Opisu projektu musi zawierać: strategię utworzenia i 

wdrażania marki region; przemyślany i spójny plan działań; 

realne i mierzalne efekty projektu i wskaźniki produktu oraz 

rezultatu) 

 

0 pkt – nie spełnia warunki komplementarności 

10 pkt – spełnia warunki komplementarności 

6 

Realność budżetu. 

(Budżet został przygotowany w oparciu o zasadę 

konkurencyjności, jest przejrzysty i rzetelny, przede 

wszystkim nie racjonalny dla danego rynku, zawiera 

wszystkie koszty niezbędne do realizacji projektu, 

spełnia wymogi efektywnego zarządzania finansami, 

uwzględnia koszty poparte stosownymi dokumentami, 

prawidłowo zaplanowany i opracowany z zachowaniem 

należytej staranności – lub racjonalność, efektywność, 

oraz zachowanie zasady efektywnego zarządzania 

finansami 
 

0 pkt – nie spełnia powyższych warunków 

5 pkt – spełnia powyższych warunków 

1  

Jeden wniosek może otrzymać maksymalnie 50 pkt. Średnia ważona median ocen x zawiera się w przedziale<0,00 – 

8,50>, przy czym aby otrzymać dofinansowaniewnioskodawca musi uzyskać ocenę min. 6,00 
 

IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA RADY 

PROGRAMOWEJ:  

MIEJSCE:  DATA:  PARAFKA/PODPIS:  

PODPISY SEKRETARZA POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ  

 

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY OPERACJI nr 9: 

• Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD przed rozpoczęciem procesu oceny. 

• Pola białe wypełnia Członek Rady LGD biorący udział w ocenie według kryteriów LSR  

• Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem/wydrukować wypełnioną z aplikacji 

Elektroniczna Obsługa Wniosków  

• W kolumnie Punktacja należy wpisać przyznaną liczbę punktów. 

• Niewpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i parafki/podpisu skutkuje nieważnością karty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


