
    KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z KRYTERIAMI WYBORU 

Nazwa przedsięwzięcia NIEKOMERCYJNA I OGÓLNODOSTĘPNA 
INFRASTRUKTURA REKREACYJNA I TURYSTYCZNA 

WYKORZYSTUJĄCA ZASOBY OBSZARU LGD

Numer konkursu
Numer wniosku
Lp. Nazwa kryterium Liczba 

punktów
(właściwą 
zaznaczyć 
w kółko)

Definicja /wyjaśnienie

1.0 Inwestycja jest realizowana w 
miejscowości 

Max 2 Weryfikacja na podstawie 
bieżących danych gminnych wg 
złożonego oświadczenia.1.1 Poniżej 5 000 mieszkańców 1

1.2 Poniżej 1 000 mieszkańców 2
2.0 Innowacyjność inwestycji – obiekty 

powstałe w ramach realizacji  operacji 
nie występowały dotychczas na terenie

Max 3 Przy ocenie bierze się pod uwagę 
charakter obiektu, jego 
przeznaczenie. Do przyznania 
punktów nie uwzględnia się 
sposobu wykonania, użytych 
materiałów lub technik 
wykonawczych. 

2.1 Danej miejscowości 1
2.2 Na terenie danej gminy 2
2.3 Na terenie całego LGD 3

3.0 Wnioskodawca posiada doświadczenie i 
kwalifikacje i zasoby zgodne z zakresem 
planowej operacji

1 Punktacja przyznana na podstawie 
wniosku i załączonej dokumentacji.

4.0 W budżecie operacji zaplanowano min. 
2% środków na działania mające 
wpływ na ochronę środowiska i/lub 
przeciwdziałające zmianom klimatu

2 Punkty są przyznawane na 
podstawie budżetu lub kosztorysu.

5.0 Udział wkładu własnego w realizację 
operacji jest większy o 10 punktów 
procentowych od wymaganego

 2 Wkład własny liczony jest od 
kosztów kwalifikowanych.

6.0 Udział procentowy wnioskowanej 
kwoty wsparcia w wielkości środków 
przeznaczonych na konkurs jest równy 
lub mniejszy udziałowi % wskaźnika 
rezultatu osiąganego przez operację w 
stosunku do wskaźnika zakładanego do 
osiągnięcia w konkursie

1 (Wnioskowana kwota 
wsparcia/środki na konkurs)*100% 
≤ (wielkość wskaźnika rezultatu 
operacji/wielkość wskaźnika dla 
konkursu)*100%
Liczba osób korzystających z 
infrastruktury – do wyliczenia 
bierze się liczbę mieszkańców 
miejscowości, w której będzie 
realizowana inwestycja.

7.0 Wnioskodawca korzystał z doradztwa 
LGD

Max 2 Punktacja przyznawana na 
podstawie rejestru osób, którym 
udzielono doradztwa oraz list 7.1 Telefonicznie lub w biurze LGD 1

Wersja: 1 Data zatwierdzenia: 17.12.2015 r Załącznik nr 2 do uchwały nr 17/2015 Walne Zebranie Członków



obecności na szkoleniach 
organizowanych przez LGD. W 
przypadku szkolenia musi to być 
szkolenie odbywające się przed 
danym naborem wniosków.

7.2 Uczestniczył w spotkaniu o charakterze 
szkoleniowym z zakresu pozyskiwania 
środków z PROW 2014-2020

2

8.0 Promocja LGD Max 2 Punktacja przyznawana na 
podstawie wniosku. Przykładową 
formą promocji może być tablica 
informacyjna z nazwą i logiem 
LGD.

8.1 W budżecie operacji zaplanowano do 2 % 
środków na działania informujące o 
przyznaniu wsparcia przez LGD w 
ramach LSR

1

8.2 W budżecie operacji zaplanowano 
powyżej 2 % środków na działania 
informujące o przyznaniu wsparcia przez 
LGD w ramach LSR

2

9.0 Złożony wniosek jest kompletny 1

SUMA PUNKTÓW

Maksymalna liczba - 16 punktów
Minimalna liczba, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 50%

Imię i nazwisko członka Rady Podpis na posiedzeniu Rady Data posiedzenia

Wersja: 1 Data zatwierdzenia: 17.12.2015 r Załącznik nr 2 do uchwały nr 17/2015 Walne Zebranie Członków


