
Miejsce na pieczęć LGD 
KARTA OCENY OPERACJI 

wg lokalnych kryteriów wyboru 
         KO nr  

NUMER WNIOSKU:  
 

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:     
 
 

NAZWA / TYTUŁ 
WNIOSKOWANEJ OPERACJI: 

 
 
 

DZIAŁANIE PROW 2014-2020 
W RAMACH WDRAŻANIA LSR 

 
 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OCENA 

1.1. 

Kryterium 1 
Doświadczenie wnioskodawcy 
Preferuje się wnioskodawców posiadających doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do zakresu 
realizowanej  operacji 

2 pkt – posiada doświadczenie  
0 pkt – nie posiada doświadczenia 

 

1.2. 

Kryterium 2 
Innowacyjność 
Preferuje się operacje o charakterze innowacyjnym. Innowacja rozumiana jest jako : 
- dostarczenie usług lub produktów,- i/lub zrealizowanie inwestycji,- i/lub wykorzystanie technologii w procesie 
produkcji/świadczenia usługi dotychczas nie znanych /stosowanych na obszarze gminy/LSR 

3 pkt – projekt innowacyjny na obszarze LSR 
1 pkt – projekt jest innowacyjny na obszarze gminy 
0 pkt – projekt nie jest innowacyjny 

 

1.3. 

Kryterium 3 
Rodzaj wnioskodawcy 
Preferowanym wnioskodawcą są NGO działające na terenie LGD 

3 pkt - Wnioskodawcą  jest organizacja pozarządowa  
0 pkt – Wnioskodawcą nie jest organizacja pozarządowa   

 

1.4. 

Kryterium 4 
Racjonalność budżetu operacji 
Koszty ujęte we wniosku o dofinansowanie są racjonalne i znajdują swoje uzasadnienie w załączonych ofertach, 
projektach, kosztorysach oraz innych dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cen 

3 pkt – wysokość kosztów ujęta we wniosku została odpowiednio 
udokumentowana (min. 3 oferty) 
0 pkt – zaplanowane koszty nie posłużą do realizacji działań oraz osiągnięciu 
celu głównego operacji i/lub są niewystarczająco uzasadnione we wniosku  
o dofinansowanie 

 

1.5. 

Kryterium 5 
Gotowość wnioskodawcy do realizacji operacji 
Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się: operację do której załączono wszystkie wymagane dla danej operacji 
załączniki zgodnie z listą załączników określoną we wzorze wniosku o dofinansowanie oraz w ogłoszeniu o naborze 

2 pkt – operacja przygotowana do realizacji 
0 pkt – operacja nieprzygotowana do realizacji 

 

1.6 
 

Kryterium 6  
Doradztwo biura LGD 
Preferuje się wnioskodawców korzystających z doradztwa bezpośredniego w biurze LGD  
w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy 

2 pkt – wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD na etapie sporządzania 
wniosku 
0 pkt – wnioskodawca nie korzystał z doradztwa LGD na etapie sporządzania 
wniosku 

 

1.7 

Kryterium 7  
Ukierunkowanie na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych określonych  
w LSR 

1 pkt – osoby w wieku 50+ 
1 pkt – osoby młode do 25 roku życia 
1 pkt – bezrobotni 
1 pkt – osoby zależne  i ich opiekunowie 

 



1.8 

Kryterium 8  
Wpływ realizacji operacji na promocję LSR i LGD „Bractwo Kuźnic” 
Preferuje się operacje w znacznym stopniu przyczyniające się do promocji LSR i LGD (logo, 
strony www.bractwokuznic.pl). Punkty są przyznawane na podstawie budżetu, w którym 
uwzględniono koszty promocji LGD „Bractwa Kuźnic”(np. tablice informacyjne). 

5 pkt – zobowiązanie do zamieszczenia loga LGD, strony internetowej 
www.bractwokuznic.pl, w materiałach informacyjno-promocyjnych,  
na tablicy informacyjnej oraz urządzeniach i przedmiotach nabytych  
w ramach realizowanego projektu 
0 pkt – brak zobowiązania 
Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu 
Kryterium premiuje projekty w których wnioskodawca przewidział i opisał  realizację w projekcie 
działań służących ochronie środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu. 
Punkty są przyznawane na podstawie budżetu oraz specyfikacji planowanego do zakupu sprzętu 
np. maszyny, urządzenia, zmniejszającego emisję trujących substancji do środowiska,  
o mniejszym zużyciu energii. 

3 pkt - wnioskodawca przewidział i opisał  realizację w projekcie działań 
służących ochronie środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu. 
0 pkt - Wnioskodawca  nie przewidział realizacji w projekcie działań służących 
ochronie środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu 

 

1.9 

Kryterium 9 
Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu 
Kryterium premiuje projekty w których wnioskodawca przewidział i opisał  realizację w projekcie 
działań służących ochronie środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu. 
Punkty są przyznawane na podstawie budżetu oraz specyfikacji planowanego do zakupu sprzętu 
np. maszyny, urządzenia, zmniejszającego emisję trujących substancji do środowiska,  
o mniejszym zużyciu energii. 

3 pkt - wnioskodawca przewidział i opisał  realizację w projekcie działań 
służących ochronie środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu. 
0 pkt - Wnioskodawca  nie przewidział realizacji w projekcie działań służących 
ochronie środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu 

 

 

MAKSYMALNIE 24 PKT  
(MINIMALNIE 12 PKT, ABY OTRZYMAĆ WSPARCIE 

SUMA PUNKTÓW 
 
 

Uzasadnienie oceny :  

IMIĘ i NAZWISKO  
CZŁONKA RADY : 

 
 

MIEJSCE:  DATA:  
CZYTELNY 

PODPIS: 
 
 

PODPISY SEKRETARZY 
POSIEDZENIA RADY 

1. 2. 

 
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 

Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD, pola białe wypełnia oceniający 
Pola białe wypełnia Członek Rady biorący udział w ocenie zgodności wg. lokalnych kryteriów wyboru 

a. Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem 

b. Wszystkie rubryki muszą być wypełnione.  

c. W punktach od 1.1 do 1.9 należy wpisać przyznaną liczbę punktów. 

d. Członek Rady nie może przyznać innej liczby punktów niż wskazana w danym kryterium, a jeżeli operacja nie 
spełnia danego kryterium wówczas należy wpisać „0”.  

e.  Uzasadnienie oceny – należy wypełnić w przypadku, gdy operacja nie uzyska minimalnej liczby 

punktów potrzebnej, aby otrzymać wsparcie.  

Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty. 

http://www.bractwokuznic.pl/

