
 

Załącznik nr 7 
do Procedury wyboru  

i oceny grantobiorców 

     ……………………………………… 

            pieczęć LGD 

KARTA OCENY OPERACJI WG  

LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU 

 
Przedsięwzięcie II.1.2 Mała infrastruktura w zakresie turystyki, rekreacji i dziedzictwa kulturowego 

Wnioskodawca: Nr konkursu  

LGD 

  Nr 

wniosku  

LGD 

 

Tytuł operacji: 

 

Data oceny 

wniosku 

 

OCENA ZGODNOŚCI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI 

L.

p. 

Lokalne kryteria oceny 

operacji 

Pkt. Źródło danych Przyznana 

ocena 

1. Wnioskowana kwota pomocy  

 

5 pkt. - powyżej 15.000 zł do 

25.000 zł  

10 pkt. - powyżej 10.000 zł 

do 15.000 zł  

15 pkt. - do 10.000 zł  

Wniosek o 

dofinansowanie 

 

2. Wkład własny niefinansowy 

wnioskodawcy jest wyższy od 

wymaganego 

 

3 pkt. - pow. 5% do 15%  

6 pkt. - pow. 15% do 30%  

9 pkt. - pow. 30% do 50%  

12 pkt. - pow. 50%  

Dokumenty 

przedstawione przez 

Wnioskodawcę, 

wniosek o 

dofinansowanie 

 

3. Wniosek jest realizowany w 

partnerstwie 

 0 pkt. – nie 

5 pkt. – tak 

 

Dokumenty 

przedstawione przez 

Wnioskodawcę, 

kserokopia zawartej 

umowy partnerstwa, 

wniosek o 

dofinansowanie 

 

4.  Operacja będzie realizowana w 

miejscowości zamieszkanej przez 

mniej niż 5 tysięcy mieszkańców 

0 pkt. – nie 

5 pkt. – tak 

 

Zaświadczenie, 

wniosek o 

dofinansowanie 

 

5. Wnioskodawca uczestniczył w 

doradztwie indywidualnym w 

Biurze LGD i/ lub w szkoleniach 

organizowanych przez LGD  

 

10 pkt. - w szkoleniach 

organizowanych przez LGD  

10 pkt. - w doradztwie 

indywidualnym w Biurze 

LGD 

20 pkt. - w doradztwie 

indywidualnym i w 

szkoleniach  

Listy obecności na 

szkoleniach,  rejestr 

udzielonego 

doradztwa 

 

6. Projekt zakłada wykorzystanie 

zasobów lokalnych i walorów 

turystycznych obszaru. 

0 pkt. – nie 

10 pkt. – tak 

 

Wniosek o 

dofinansowanie 

 

7. Wnioskodawca przewidział 

zastosowanie wytycznych 

dotyczących wizualizacji i 

0 pkt. – nie 

15 pkt. – tak 

 

Dokumenty 

przedstawione przez 

Wnioskodawcę, 

 



promocji opracowane przez LGD wniosek o 

dofinansowanie 

8. Projekt zakłada promocję 

walorów 

 

5 pkt. -  więcej niż 1 gminy  

10 pkt. - całego obszaru LGD  

Dokumenty 

przedstawione przez 

Wnioskodawcę, 

wniosek o 

dofinansowanie 

 

9. Projekt zakłada opracowanie 

materiałów promocyjnych 

0 pkt. – nie 

8 pkt. – tak 

 

Dokumenty 

przedstawione przez 

Wnioskodawcę, 

wniosek o 

dofinansowanie 

 

Suma punktów 100  

Minimalna liczba punktów: 60 

Uzasadnienie oceny: 

 

 

 

 

 

 

podpis członka Rady Oceniającej 

(Imię i Nazwisko) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 7 
do Procedury wyboru  

i oceny grantobiorców 

     ……………………………………… 

            pieczęć LGD 

KARTA OCENY OPERACJI WG  

LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU 

 

Przedsięwzięcie III.1.1 Działania edukacyjne, aktywizujace i integracyjne  

Wnioskodawca: Nr konkursu 

LGD 

  Nr 

wniosku  

LGD 

 

Tytuł operacji: 

 

Data oceny 

wniosku 

 

OCENA ZGODNOŚCI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI 
L.

p. 

Lokalne kryteria oceny operacji Pkt. Źródło danych Przyznan

a ocena 

1. Wnioskowana kwota pomocy  

 

5 pkt. – powyżej 15.000 zł 

do 25.000 zł  

10 pkt. - powyżej 10.000 

zł do 15.000 zł 

15 pkt. - do 10.000 zł  

Wniosek o 

dofinansowanie 

 

2. Wkład własny niefinansowy 

wnioskodawcy jest wyższy od 

wymaganego 

 

3 pkt. - pow. 5% do 15%  

6 pkt. - pow. 15% do 30%  

9 pkt. - pow. 30% do 50%  

12 pkt. - pow. 50%  

Dokumenty 

przedstawione przez 

Wnioskodawcę, 

wniosek o 

dofinansowanie 

 

3. Wniosek jest realizowany w 

partnerstwie  

 

0 pkt. – nie 

5 pkt. – tak 

 

Dokumenty 

przedstawione przez 

Wnioskodawcę, 

kserokopia zawartej 

umowy partnerstwa, 

wniosek o 

dofinansowanie 

 

4. Planowana liczba uczestników 

zadania  

4 pkt. - od 50 do 100 osób  

8 pkt. - powyżej 100 osób  

Wniosek o 

dofinansowanie 

 

5. Wnioskodawca uczestniczył w 

doradztwie indywidualnym w 

Biurze LGD i/ lub w szkoleniach 

organizowanych przez LGD  

 

10 pkt. - w szkoleniach 

organizowanych przez 

LGD  

10 pkt. - w doradztwie 

indywidualnym w Biurze 

LGD 

20 pkt. - w doradztwie 

indywidualnym i w 

szkoleniach  

Listy obecności na 

szkoleniach, rejestr 

udzielonego doradztwa 

 

6. Projekt zakłada wykorzystanie 

zasobów lokalnych i walorów 

turystycznych obszaru. 

0 pkt. – nie 

5 pkt. – tak 

 

Wniosek o 

dofinansowanie 

 



7. Wnioskodawca przewidział 

zastosowanie wytycznych 

dotyczących wizualizacji i 

promocji opracowanych przez 

LGD 

0 pkt. – nie 

5 pkt. – tak 

 

Dokumenty 

przedstawione przez 

Wnioskodawcę, 

wniosek o 

dofinansowanie 

 

8. Projekt ma charakter 

międzypokoleniowy (osoby do 35 

r.ż. stanowią min. 30% 

uczestników oraz osoby powyżej 

50 r. ż. stanowią min. 30% 

uczestników). 

0 pkt. – nie 

5 pkt. – tak 

 

Wniosek o 

dofinansowanie 

 

9.  Projekt będzie realizowany na 

terenie: 

5 pkt. - więcej niż jednej  

miejscowości 

10 pkt. -  więcej niż jednej 

gminy, wchodzącej w 

skład LGD  

Wniosek o 

dofinansowanie 

 

10  Operacja będzie realizowana w 

miejscowości zamieszkanej przez 

mniej niż 5 tysięcy mieszkańców 

0 pkt. – nie 

5 pkt. – tak 

 

Zaświadczenie, wniosek 

o dofinansowanie 

 

11 Innowacyjność 

Wnioskodawca w ramach operacji 

zakłada wykorzystanie w nowy, 

niespotykany dotąd na obszarze 

objętym LSR sposób lokalnych 

zasobów historycznych, 

przyrodniczych, kulturowych, 

społecznych.  

0 pkt. – nie 

10 pkt. – tak 

Dokumenty 

przedstawione przez 

Wnioskodawcę, 

Wniosek o 

dofinansowanie 

 

Suma punktów 100  

Minimalna liczba punktów: 60 

Uzasadnienie oceny: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podpis członka Rady Oceniającej 

(Imię i Nazwisko) 

 

 

 

Instrukcja wypełniania załącznika  

Ocena Merytoryczna - KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI GRANTOWEJ 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 „Pkt” i metodologią obowiązującą w LGD. Tak uzyskany wynik wpisujemy do rubryki „Przyznana 

ocena”.  Wypełniamy rubrykę „Przyznana ocena” dla wszystkich kryteriów, a następnie sumujemy wszystkie rubryki,  a sumę wpisujemy w rubrykę 

„Suma”. 

 

 



 

 


