KARTA OCENY ZGODNOŚCI ZADANIA Z KRYTERIAMI WYBORU
Nazwa przedsięwzięcia

AKTYWIZACJA I INTEGRACJA LOKALNYCH
SPOŁECZNOŚCI

Numer konkursu
Lp.
Nazwa kryterium

Liczba
punktów

Definicja /wyjaśnienie

(właściwą
zaznaczyć
w kółko)

1.0
1.1

Innowacyjność obszarowa
Działania realizowane występują po raz
pierwszy na terenie danej gminy

1.2

2.1
2.2
2.3

Realizowane działania występują po raz
pierwszy na terenie wszystkich gmin
Współpraca podmiotów/ grup
nieformalnych działających:
z co najmniej 2 gmin LGD
z co najmniej 4 gmin LGD
z wszystkich gmin LGD

3.0
3.1

Koszty zadania dotyczą:
Działań szkoleniowych/ edukacyjnych

3.2

Działań mających wpływ na ochronę
środowiska i/lub przeciwdziałające
zmianom klimatu

2

3.3

Kampanii marketingowych wspólnych dla
całego obszaru

3

4.0

Udział wkładu własnego w realizację
zadania jest większy o 10 punktów
procentowych od wymaganego
Promocja LGD
W budżecie operacji zaplanowano do 2 %
środków na działania informujące o
przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach
LSR
W budżecie operacji zaplanowano
powyżej 2 % środków na działania
informujące o przyznaniu wsparcia przez

2

2.0

5.0
5.1

5.2

Wersja: 1

Data zatwierdzenia: 17.12.2015 r

Max 2
1

Na podstawie opisu we wniosku.

2
Max 3
1
2
3
Max 7
2

Max 2
1

Punktację przyznaje się na
podstawie dołączonego do wniosku
porozumienia pomiędzy
podmiotami/grupami regulującego
kto odpowiada za jakie działania z
projektu i w jakim zakresie.
Na podstawie budżetu we wniosku
Min. 50 % kosztów całkowitych
projektu przeznaczono na działania
szkoleniowe/edukacyjne.
Min. 15% kosztów całkowitych
projektu przeznaczono na działania,
które wpływają na ochronę
środowiska i/lub przeciwdziałające
zmianom klimatu lub podnoszą
świadomość z tego zakresu.
Przedmiot i zasięg kampanii
marketingowej musi dotyczyć
wszystkich gmin LGD, a tematyka
kampanii mieści się w zakresie
ochrony środowiska, zdrowia,
mienia publicznego, praw i
obowiązków człowieka, budowania
pozytywnego wizerunku wsi.
Wkład własny liczony jest od
kosztów kwalifikowanych
Punktacja przyznawana na
podstawie wniosku. Przykładową
formą promocji może być tablica
informacyjna z nazwą i logiem
LGD.

2
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6.0
7.0
7.1
7.2

8.0

9.0

10.0
10.1
10.2
10.3
11.0
11.1
11.2

LGD w ramach LSR
Wnioskodawca posiada doświadczenie i
1
kwalifikacje i zasoby zgodne z zakresem
planowego zadania
Wnioskodawca korzystał z doradztwa
Max 2
LGD
Telefonicznie lub w biurze LGD
1
Uczestniczył w spotkaniu o charakterze
2
szkoleniowym z zakresu pozyskiwania
środków z PROW 2014-2020
Udział procentowy wnioskowanej
kwoty wsparcia w wielkości środków
przeznaczonych na konkurs jest równy
lub mniejszy udziałowi % wskaźnika
produktu osiąganego przez zadanie w
stosunku do wskaźnika zakładanego do
osiągnięcia w konkursie
Udział procentowy wnioskowanej
kwoty wsparcia w wielkości środków
przeznaczonych na konkurs jest równy
lub mniejszy udziałowi % wskaźnika
rezultatu osiąganego przez zadanie w
stosunku do wskaźnika zakładanego do
osiągnięcia w konkursie
Miejsce realizacji działań w ramach
realizowanego zadania.
Działania odbywają się na terenie min. 2
gmin
Działania odbywają się na terenie min. 3
gmin
Działania odbywają się na terenie
wszystkich gmin
Potrzeba realizacji projektu została
uzasadniona w opisie zadania
Uzasadnienie zadowalające
Pełne uzasadnienie

2

1

Max 3

Punktacja przyznana na podstawie
wniosku i załączonej dokumentacji.
Punktacja przyznawana na
podstawie rejestru osób, którym
udzielono doradztwa oraz list
obecności na szkoleniach
organizowanych przez LGD. W
przypadku szkolenia musi to być
szkolenie odbywające się przed
danym naborem wniosków.
(Wnioskowana kwota wsparcia /
środki na konkurs) x 100% ≤
(wielkość wskaźnika produktu
zadania / wielkość wskaźnika dla
konkursu) x 100%
(Wnioskowana kwota wsparcia /
środki na konkurs) x 100% ≤
(wielkość wskaźnika rezultatu
zadania / wielkość wskaźnika dla
konkursu)*100%
Na podstawie budżetu i opisu zadań
we wniosku.

1
2
3
Max 2

Na podstawie wniosku o wsparcie.

1
2

SUMA PUNKTÓW
Maksymalna liczba - 27 punktów
Minimalna liczba, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 30 %
Imię i nazwisko członka Rady

Wersja: 1

Podpis na posiedzeniu Rady

Data zatwierdzenia: 17.12.2015 r

Data posiedzenia
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KARTA OCENY ZGODNOŚCI ZADANIA Z KRYTERIAMI WYBORU
Nazwa przedsięwzięcia
Numer konkursu
Lp.

KULTYWOWANIE LOKALNYCH TRADYCJI
I HISTORII

Nazwa kryterium

Liczba
punktów

Definicja /wyjaśnienie

(właściwą
zaznaczyć
w kółko)

1.0
1.1
1.2
2.0
2.1
2.2
2.3

3.0
4.0
4.1
4.2
5.0
6.0
6.1
6.2

Wersja: 1

Innowacyjność obszarowa
Działania realizowane w grancie występują po
raz pierwszy na terenie danej gminy
Realizowane działania występują po raz
pierwszy na terenie wszystkich gmin

Max 2
1
2

Współpraca podmiotów/ grup nieformalnych
działających:
z co najmniej 2 gmin LGD
z co najmniej 4 gmin LGD
z wszystkich gmin LGD

Max 3

Udział wkładu własnego w realizację zadania
jest większy o 10 punktów procentowych od
wymaganego
Promocja LGD
W budżecie zadania zaplanowano do 2 %
środków na działania informujące o przyznaniu
wsparcia przez LGD w ramach LSR
W budżecie zadania zaplanowano powyżej 2 %
środków na działania informujące o przyznaniu
wsparcia przez LGD w ramach LSR
Wnioskodawca posiada doświadczenie i
kwalifikacje i zasoby zgodne z zakresem
planowanego zadania
Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD
Telefonicznie lub w biurze LGD
Uczestniczył w spotkaniu o charakterze
szkoleniowym z zakresu pozyskiwania środków
z PROW 2014-2020

2

Data zatwierdzenia: 17.12.2015 r

Na podstawie opisu we
wniosku.

1
2
3

Max 2
1
2
1
Max 2
1
2

Punktację przyznaje się na
podstawie dołączonego do
wniosku porozumienia
pomiędzy
podmiotami/grupami
regulującego kto odpowiada
za jakie działania z projektu i
w jakim zakresie.
Wkład własny liczony jest od
kosztów kwalifikowanych.
Punktacja przyznawana na
podstawie wniosku.
Przykładową formą promocji
może być tablica
informacyjna z nazwą i
logiem LGD.
Punktacja przyznana na
podstawie wniosku i
załączonej dokumentacji.
Punktacja przyznawana na
podstawie rejestru osób,
którym udzielono doradztwa
oraz list obecności na
szkoleniach organizowanych
przez LGD. W przypadku
szkolenia musi to być
szkolenie odbywające się
przed danym naborem
wniosków.
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7.0

Udział procentowy wnioskowanej kwoty
wsparcia w wielkości środków
przeznaczonych na konkurs jest równy lub
mniejszy udziałowi % wskaźnika produktu
osiąganego przez zadanie w stosunku do
wskaźnika zakładanego do osiągnięcia w
konkursie
Udział procentowy wnioskowanej kwoty
wsparcia w wielkości środków
przeznaczonych na konkurs jest równy lub
mniejszy udziałowi % wskaźnika rezultatu
osiąganego przez zadanie w stosunku do
wskaźnika zakładanego do osiągnięcia w
konkursie
Potrzeba realizacji projektu została
uzasadniona w opisie zadania
Uzasadnienie zadowalające
Pełne uzasadnienie

8.0

9.0
9.1
9.2

2

(Wnioskowana kwota
wsparcia/środki na
konkurs)*100% ≤
(wielkość wskaźnika
produktu zadania/wielkość
wskaźnika dla
konkursu)*100%
(Wnioskowana kwota
wsparcia/środki na
konkurs)*100% ≤
(wielkość wskaźnika rezultatu
zadania/wielkość wskaźnika
dla konkursu)*100%

1

Max 2

Na podstawie wniosku o
wsparcie.

1
2

SUMA PUNKTÓW
Maksymalna liczba - 17 punktów
Minimalna liczba, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 30%
Imię i nazwisko członka Rady

Podpis na posiedzeniu Rady

Data posiedzenia

KARTA OCENY ZGODNOŚCI ZADANIA Z KRYTERIAMI WYBORU
Nazwa przedsięwzięcia
Numer konkursu
Lp.

MIEJSCA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ

Nazwa kryterium

Liczba
punktów

Definicja /wyjaśnienie

(właściwą
zaznaczyć
w kółko)

1.0

Inwestycja będzie realizowane na terenie
więcej niż trzech miejscowości

3

2.0

Inwestycja jest realizowana w
miejscowości poniżej 5 000 mieszkańców
Poniżej 5 000 mieszkańców
Poniżej 1 000 mieszkańców
Innowacyjność przedmiotowa - zakupione
w projekcie środki trwałe, obiekty nie

Max 2

2.1
2.2
3.0

Wersja: 1

Data zatwierdzenia: 17.12.2015 r

1
2
Max 3

Punktacja przyznana na podstawie
wniosku i załączonej
dokumentacji.
Przykładem takiego projektu może
być oznakowanie ścieżki
rowerowej
Weryfikacja na podstawie
bieżących danych gminnych wg
złożonego oświadczenia.
Przy ocenie bierze się pod uwagę
charakter obiektu, jego
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3.1
3.2
3.3
4.0
5.0

6.0
6.1
6.2

występowały dotychczas na terenie
Danej miejscowości
Na terenie danej gminy
Na terenie całego LGD
Udział wkładu własnego w realizację
zadania jest większy o 10 punktów
procentowych od wymaganego
Udział procentowy wnioskowanej kwoty
wsparcia w wielkości środków
przeznaczonych na konkurs jest równy lub
mniejszy udziałowi % wskaźnika rezultatu
osiąganego przez zadanie w stosunku do
wskaźnika zakładanego do osiągnięcia w
konkursie

Na działania integracyjne i aktywizacyjne
przewidziano:
Powyżej 20% kosztów
Powyżej 25 % kosztów

1
2
3
2
1

Max 2
1
2

7.0

Grantobiorca nie jest jednostką sektora
finansów publicznych (JSFP)

8.0

W budżecie zadania zaplanowano min. 2%
2
środków na działania mające wpływ na
ochronę środowiska i/lub
przeciwdziałające zmianom klimatu
Wnioskodawca korzystał z doradztwa
Max 2
LGD
Telefonicznie lub w biurze LGD
1
Uczestniczył w spotkaniu o charakterze
2
szkoleniowym z zakresu pozyskiwania
środków z PROW 2014-2020

9.0
9.1
9.2

10.0 Promocja LGD
10.1 W budżecie zadania zaplanowano do 2 %
środków na działania informujące o
przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach
LSR
10.2 W budżecie zadania zaplanowano powyżej 2
% środków na działania informujące o
przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach
LSR
11.0 Potrzeba realizacji projektu została

Wersja: 1

Data zatwierdzenia: 17.12.2015 r

2

Max 2
1

przeznaczenie. Do przyznania
punktów nie uwzględnia się
sposobu wykonania, użytych
materiałów lub technik
wykonawczych.
Wkład własny liczony jest od
kosztów kwalifikowanych.
(Wnioskowana kwota
wsparcia/środki na
konkurs)*100% ≤ (wielkość
wskaźnika rezultatu
zadania/wielkość wskaźnika dla
konkursu)*100%
Jako wskaźnik rezultatu dla
operacji zakłada się liczbę
mieszkańców miejscowości, gdzie
będzie realizowana inwestycja
Weryfikacja na podstawie
budżetu. Kwota liczona jest od
kosztów całkowitych zadania.
Weryfikacja na podstawie
wniosku. JSFP są m.in: gmina,
gminny ośrodek kultury, szkoła,
gminny ośrodek pomocy
społecznej.
Punkty są przyznawane na
podstawie budżetu lub kosztorysu.
Punktacja przyznawana na
podstawie rejestru osób, którym
udzielono doradztwa oraz list
obecności na szkoleniach
organizowanych przez LGD. W
przypadku szkolenia musi to być
szkolenie odbywające się przed
danym naborem wniosków.
Punktacja przyznawana na
podstawie wniosku. Przykładową
formą promocji może być tablica
informacyjna z nazwą i logiem
LGD.

2

Max 2

Na podstawie wniosku o wsparcie.
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uzasadniona w opisie zadania
11.1 Uzasadnienie zadowalające
11.2 Pełne uzasadnienie

1
2

SUMA PUNKTÓW
Maksymalna liczba - 23 punktów
Minimalna liczba, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 30 %
Imię i nazwisko członka Rady

Podpis na posiedzeniu Rady

Data posiedzenia

KARTA OCENY ZGODNOŚCI ZADANIA Z KRYTERIAMI WYBORU
Nazwa przedsięwzięcia
Numer konkursu
Lp.

WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH

Nazwa kryterium

Liczba
punktów

Definicja /wyjaśnienie

(właściwą
zaznaczyć
w kółko)

1.0
1.1
1.2
2.0
2.1
2.2
2.3
3.0
4.0
4.1
4.2
5.0
6.0
6.1
6.2

Innowacyjność obszarowa
Działania realizowane w grancie występują po
raz pierwszy na terenie danej gminy
Realizowane działania występują po raz
pierwszy na terenie wszystkich gmin
Współpraca podmiotów/ grup nieformalnych
działających:
z co najmniej 2 gmin LGD
z co najmniej 4 gmin LGD
z wszystkich gmin LGD
Budżet zadania w całości został przeznaczony
na działania szkoleniowe/ edukacyjne dla
członków organizacji pozarządowych
W ramach realizacji zadania wezmą udział
przedstawiciele minimum:
7 organizacji pozarządowych
10 organizacji pozarządowych
Udział wkładu własnego w realizację zadania
jest większy o 10 punktów procentowych od
wymaganego
Promocja LGD
W budżecie zadania zaplanowano do 2 %
środków na działania informujące o przyznaniu
wsparcia przez LGD w ramach LSR
W budżecie zadania zaplanowano powyżej 2 %

Wersja: 1

Data zatwierdzenia: 17.12.2015 r

Max 2
1

Na podstawie opisu we
wniosku.

2
Max 3
1
2
3
2
2
1
2
2
Max 2
1
2

Punktację przyznaje się na
podstawie dołączonego do
wniosku porozumienia
pomiędzy podmiotami/grupami
regulującego kto odpowiada za
jakie działania z projektu i w
jakim zakresie.
Na podstawie wniosku o
wsparcie.
Na podstawie opisu we
wniosku na wsparcie.
Wkład własny liczony jest od
kosztów kwalifikowanych
Punktacja przyznawana na
podstawie wniosku.
Przykładową formą promocji
może być tablica informacyjna
z nazwą i logiem LGD.
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7.0
8.0
8.1
8.2

9.0

10.0

11.0
11.1
11.2

środków na działania informujące o przyznaniu
wsparcia przez LGD w ramach LSR
Wnioskodawca posiada doświadczenie i
kwalifikacje i zasoby zgodne z zakresem
planowanego zadania
Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD
Telefonicznie lub w biurze LGD
Uczestniczył w spotkaniu o charakterze
szkoleniowym z zakresu pozyskiwania środków
z PROW 2014-2020

Udział procentowy wnioskowanej kwoty
wsparcia w wielkości środków
przeznaczonych na konkurs jest równy lub
mniejszy udziałowi % wskaźnika produktu
osiąganego przez zadanie w stosunku do
wskaźnika zakładanego do osiągnięcia w
konkursie
Udział procentowy wnioskowanej kwoty
wsparcia w wielkości środków
przeznaczonych na konkurs jest równy lub
mniejszy udziałowi % wskaźnika rezultatu
osiąganego przez zadanie w stosunku do
wskaźnika zakładanego do osiągnięcia w
konkursie
Potrzeba realizacji projektu została
uzasadniona w opisie zadania
Uzasadnienie zadowalające
Pełne uzasadnienie

1
Max 2
1
2

2

1

Max 2

Punktacja przyznana na
podstawie wniosku i załączonej
dokumentacji.
Punktacja przyznawana na
podstawie rejestru osób, którym
udzielono doradztwa oraz list
obecności na szkoleniach
organizowanych przez LGD. W
przypadku szkolenia musi to
być szkolenie odbywające się
przed danym naborem
wniosków.
(Wnioskowana kwota
wsparcia/środki na
konkurs)*100% ≤ (wielkość
wskaźnika produktu
zadania/wielkość wskaźnika dla
konkursu)*100%
(Wnioskowana kwota
wsparcia/środki na
konkurs)*100% ≤ (wielkość
wskaźnika rezultatu
zadania/wielkość wskaźnika dla
konkursu)*100%
Na podstawie wniosku na
wsparcie.

1
2

SUMA PUNKTÓW
Maksymalna liczba - 21 punktów
Minimalna liczba, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 30%
Imię i nazwisko członka Rady

Wersja: 1

Podpis na posiedzeniu Rady

Data zatwierdzenia: 17.12.2015 r

Data posiedzenia
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