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

SIECIOWANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Nazwa kryterium

Liczba
punktów

Definicja /wyjaśnienie

(właściwą
zaznaczyć
w kółko)

1.0
2.0
2.1
2.2
2.3
3.0
3.1
3.2
4.0
4.1
4.2
5.0
6.0
6.1
6.2
7.0
8.0
8.1
8.2

Innowacyjność przedmiotowa- Działania
realizowane w ramach operacji występują po raz
pierwszy na obszarze LGD
Współpraca podmiotów/ grup nieformalnych
działających:
z co najmniej 2 gmin LGD
z co najmniej 4 gmin LGD
z wszystkich gmin LGD
W ramach realizacji zadania wezmą udział
przedstawiciele minimum:
20 organizacji pozarządowych
26 organizacji pozarządowych
W ramach operacji udział weźmie:
od 21 do 30 osób
powyżej 30 osób
Udział wkładu własnego w realizację operacji
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 LGD w ramach LSR
Wnioskodawca posiada doświadczenie i
kwalifikacje i zasoby zgodne z zakresem
planowej operacji
Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD
Telefonicznie lub w biurze LGD
Uczestniczył w spotkaniu o charakterze
szkoleniowym z zakresu pozyskiwania środków z
PROW 2014-2020

Wersja: 1

Data zatwierdzenia: 17.12.2015 r

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

Na podstawie opisu we
wniosku.
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 opisu we wniosku
na 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.
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
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9.0

10.
0
10.
1
10.
2

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
Potrzeba realizacji operacji została uzasadniona

1

Max 2

Uzasadnienie zadowalające

1

Pełne uzasadnienie

2

przed danym naborem
wniosków.
(Wnioskowana kwota
wsparcia/środki na
konkurs)*100% ≤ (wielkość
wskaźnika rezultatu
operacji/wielkość wskaźnika dla
konkursu)*100%
Na podstawie wniosku na
wsparcie.

SUMA PUNKTÓW
Maksymalna liczba - 19 punktów
Minimalna liczba, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 30%
Imię i nazwisko członka Rady

Podpis na posiedzeniu Rady

Data posiedzenia

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

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MŁODZIEŻY

Nazwa kryterium

Liczba
punktów

Definicja /wyjaśnienie

(właściwą
zaznaczyć
w kółko)

1.0
2.0
2.1
2.2
2.3
3.0

Innowacyjność przedmiotowa- Działania
realizowane w ramach operacji występują po raz
pierwszy na obszarze LGD
Współpraca podmiotów/ grup nieformalnych
działających:
z co najmniej 2 gmin LGD
z co najmniej 4 gmin LGD
z wszystkich gmin LGD
Działania realizowane w ramach operacji
obejmą młodzież z całego obszaru LGD

Wersja: 1

Data zatwierdzenia: 17.12.2015 r

2

Na podstawie opisu we wniosku.

Max 3

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 opisu we wniosku
na wsparcie.

1
2
3
2
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4.0
5.0
6.0
6.1
6.2
7.0
8.0
8.1
8.2

W ramach operacji weźmie udział powyżej 350
młodych ludzi.
Udział wkładu własnego w realizację operacji
jest wyższy niż 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 LGD w ramach LSR
Wnioskodawca posiada doświadczenie i
kwalifikacje i zasoby zgodne z zakresem
planowej operacji
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
2
Max 2
1
2
1
Max 2
1
2

9.0

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

2

10.
0
10.
1
10.
2

Potrzeba realizacji operacji została uzasadniona

Max 2

Uzasadnienie zadowalające

1

Pełne uzasadnienie

2

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.
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 rezultatu
operacji/wielkość wskaźnika dla
konkursu)*100%
Na podstawie wniosku na
wsparcie.

SUMA PUNKTÓW
Maksymalna liczba - 20 punktów
Minimalna liczba, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 50%
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 OPERACJI Z KRYTERIAMI WYBORU
Nazwa przedsięwzięcia
Numer konkursu
Numer wniosku
Lp.

OPRACOWANIE KONCEPCJI ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA
OBSZARZE LGD

Nazwa kryterium

Liczba
punktów

Definicja /wyjaśnienie

(właściwą
zaznaczyć
w kółko)

1.0

Innowacyjność przedmiotowa- Działania
realizowane w ramach operacji występują po raz
pierwszy na obszarze LGD

2

Na podstawie opisu we wniosku.

2.0

Udział wkładu własnego w realizację operacji
jest wyższy niż 10 punktów procentowych od
wymaganego
Wnioskodawca
Posiada doświadczenie i kwalifikacje i zasoby
zgodne z zakresem planowej operacji
Współpracował z lokalnymi grupami działania w
zakresie wykonywania koncepcji ścieżek, tras
rowerowych itp.
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

Wkład własny liczony jest od
kosztów kwalifikowanych

3.0
3.1
3.2
4.0
4.1
4.2

5.0

6.0
6.1
6.2

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
Potrzeba realizacji operacji została uzasadniona
Uzasadnienie zadowalające
Pełne uzasadnienie

Max 3
1

Punktacja przyznana na
podstawie wniosku i załączonej
dokumentacji.

3
Max 2
1
2

2

Max 2
1
2

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 rezultatu
operacji/wielkość wskaźnika dla
konkursu)*100%
Na podstawie wniosku na
wsparcie.

SUMA PUNKTÓW
Maksymalna liczba - 13 punktów
Minimalna liczba, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 50%
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 OPERACJI Z KRYTERIAMI WYBORU
Nazwa przedsięwzięcia

Numer konkursu
Numer wniosku
Lp.

INTEGRACJA BRANŻ MAJĄCYCH KLUCZOWE
ZNACZENIE DLA ROZWOJU OBSZARU:
ZAKWATEROWANIE I USŁUGI GASTRONOMICZNE,
KULTURA, REKREACJA I ROZRYWKA, USŁUGI ORAZ
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY

Nazwa kryterium

Liczba
punktów

Definicja /wyjaśnienie

(właściwą
zaznaczyć
w kółko)

1.0
2.0
2.1
2.2
2.3
3.0
3.1
3.2
4.0
5.0
6.0
6.1
6.2
7.0
8.0
8.1

Innowacyjność przedmiotowa- Działania
realizowane w ramach operacji występują po raz
pierwszy na obszarze LGD
Współpraca podmiotów/ grup nieformalnych
działających:
z co najmniej 2 gmin LGD
z co najmniej 4 gmin LGD
z wszystkich gmin LGD
Działania realizowane w ramach operacji
obejmą podmioty z całego obszaru LGD
W ramach branż wskazanych w LSR
Dodatkowych branż ponad wykazane w LSR
W ramach operacji weźmie udział powyżej 100
przedsiębiorców.
Udział wkładu własnego w realizację operacji
jest wyższy niż 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 LGD w ramach LSR
Wnioskodawca posiada doświadczenie i
kwalifikacje i zasoby zgodne z zakresem
planowej operacji
Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD
Telefonicznie lub w biurze LGD

Wersja: 1

Data zatwierdzenia: 17.12.2015 r

2

Na podstawie opisu we wniosku.

Max 3

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 opisu we wniosku
na wsparcie.

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

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.
Punktacja przyznana na
podstawie wniosku i załączonej
dokumentacji.
Punktacja przyznawana na
podstawie rejestru osób, którym
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8.2

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

2

9.0

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
Potrzeba realizacji operacji została uzasadniona

2

10.
0
10.
1
10.
2

Max 2

Uzasadnienie zadowalające

1

Pełne uzasadnienie

2

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 rezultatu
operacji/wielkość wskaźnika dla
konkursu)*100%
Na podstawie wniosku na
wsparcie.

SUMA PUNKTÓW
Maksymalna liczba - 20 punktów
Minimalna liczba, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 50%
Imię i nazwisko członka Rady

Wersja: 1

Podpis na posiedzeniu Rady

Data zatwierdzenia: 17.12.2015 r

Data posiedzenia
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