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           Załącznik nr 3c 

do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” 

 
Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji 

projekty inwestycyjne inne niż grantowe i z zakresu przedsiębiorczości 

 

Wniosek nr ………. złożony przez ……………………………………………..……………………………………... 
Nazwa operacji:………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 Kryterium Pkt Definicja/wyjaśnienie 
1 Zasięg oddziaływania operacji; 

1 miejscowość – 0 pkt 
2 miejscowości – 2 pkt 
Obszar gminy – 4 pkt 
Obszar 2 gmin – 6 pkt 
Obszar LGD – 8 pkt 
 

8 Preferowane będą projekty o zasięgu obejmującym więcej niż dwie 
miejscowości lub cały obszar LGD. 

2 Powiązania operacji z innymi 
przedsięwzięciami: 
Tak- 3pkt 
Nie – 0pkt 
 

3 W tym kryterium ocenia się projekty pod kątem związków z innymi 
przedsięwzięciami realizowanymi na obszarze LGD. 

3 Wykorzystanie lokalnych 
zasobów  
Tak- 5 pkt 
Nie- 0 pkt 

5 Preferowane będą projekty związane z wykorzystaniem lokalnych 
zasobów (pracy, surowców, walorów przyrodniczych i kulturowych 
i innych). 

4 Wpływ operacji na promocję 
obszaru  
Tak- 5pkt 
Nie- 0 pkt 

5 Promowane będą projekty przyczyniające się do upowszechnienia wiedzy 
o tym obszarze, promocji jego walorów, poprawy wizerunku, budowaniu 
marki. 

5 Wpływ na wzmacnianie 
infrastruktury turystycznej, 
kulturalnej, edukacyjnej, 
sportowej obszaru LGD – max. 
15 pkt:       
0 – projekt nie przyczynia się do 
rozwoju/budowy infrastruktury 
na terenie LGD 
5 – projekt dotyczy 
budowy/rozwoju infrastruktury 
na obszarze 1 miejscowości 
10-projekt dotyczy 
budowy/rozwoju infrastruktury 
na obszarze 1 gminy 
15- projekt dotyczy 
budowy/rozwoju infrastruktury 
na terenie całego obszaru LGD 

15 Preferowane będą projekty z zakresu obsługi ruchu turystycznego, 
wytwarzania i oferowania nowych produktów turystycznych i ogólnie 
przyczyniające się do wzmacniania potencjału turystycznego obszaru 
LGD. 
Promowane będą także projekty przyczyniające się do rozwoju 
infrastruktury kulturalnej, edukacyjnej i sportowej. 

6 Projekt zawiera opis konsultacji 
przeprowadzonych z 
mieszkańcami terenu, na 
którym zostanie zrealizowana 
inwestycja. W ramach 
konsultacji odbyło się min. 1 
otwarte spotkanie  
Tak- 5pkt 
Nie- 0 pkt 

5 Preferowane będą projekty konsultowane z mieszkańcami. 
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7 Projekt kierowany jest do jednej 
z poniższych grup: 

- Osoba w wieku do 35 
r.ż. 

- Osoba w wieku 
powyżej 50 lat. 

- Kobieta oraz osoba 
sprawująca opiekę nad 
małym dzieckiem (do 
ukończenia 6 r.z.) 

- Osoba 
niepełnosprawna 

nie – 0pkt 
jedna grupa – 5 pkt 
więcej niż 1 – 8 pkt 

8 Preferowane będą projekty kierowane do minimum jednej grupy 
defaworyzowanej. 

8 a Wnioskodawca przewidział 
wniesienie wkładu własnego na 
poziomie wyższym niż określony 
w Rozporządzeniu (dotyczy 
podmiotów spoza sektorów 
finansów publicznych) 
Tak- 5 pkt 
Nie – 0 pkt 
 

5 Preferowane będą projekty z wkładem własnym na poziomie wyższym 
niż określony w Rozporządzeniu. 

8 b Wnioskodawca przewidział 
koszty całkowite operacji, które 
są równe lub niższe od limitu 
środków pomocowych na dane 
przedsięwzięcie w danym 
naborze (dotyczy jednostek 
sektora finansów publicznych) 

5 Preferowane będą projekty, których koszty całkowite operacji są równe 
lub niższe od limitu środków pomocowych na dane przedsięwzięcie. 
 

9 Projekt jest innowacyjny tzn. 
Zakłada wprowadzenie na rynek 
lokalny produktu/usługi 
niedostępnej w ciągu ostatnich 
12 miesięcy na terenie danej 
LGD. 
Nie – 0 pkt 
Tak – 10 pkt 

10 Preferowane będą projekty innowacyjne. 

10 Wnioskodawca szczegółowo 
opisał wyniki analizy rynku 
lokalnego, uwzględniając 
następujące elementy: 
- plany działań promocyjnych 
-strategia utrzymania inwestycji 
-opis docelowej grupy klientów 
Brak opisu – 0 pkt. 
Szczegółowy opis z 
uwzględnieniem  2 elementów -  
7 pkt 
 Szczegółowy opis z 
uwzględnieniem 3 elementów -  
10 pkt 

10 Preferowane będą projekty zawierające opis wyników analizy rynku 
lokalnego. 

11 Wnioskodawca wziął udział w 
szkoleniu/doradztwie 
przeprowadzonym przez LGD w 
ramach danego naboru 
Nie – 0 pkt 

4 Kryterium weryfikowane na podstawie Karty Oceny Formalnej 
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Tak – 4 pkt 

12 Wnioskodawca na etapie 
doradztwa złożył w Biurze LGD 
wypełnioną fiszkę projektową 
Nie – 0 pkt 
Tak – 4 pkt 

4 Preferowane będą wnioski konsultowane w Biurze LGD. Kryterium 
weryfikowane na podstawie Karty Oceny Formalnej. 

13 W ramach projektu 
przewidziano wykorzystanie 
spójnej wizualizacji zgodnej z 
wytycznymi PROW 2014-2020 z 
wykorzystaniem logo LGD 
Nie- 0 pkt 
Tak -5 pkt 

5 Preferowane będą projekty, w których przewidziano spójną wizualizację 
zgodną z wytycznymi PROW 2014-2020 z wykorzystaniem logo LGD. 

14 Udział partnerów 
Tak – 8 pkt 
Nie – 0 pkt 

8 Preferowane będą projekty angażujące w realizację partnerów z obszaru 
LGD. 

15 Powstawanie lub modernizacja 
obiektów infrastruktury 
kulturalnej, turystycznej lub 
rekreacyjnej w miejscowości 
poniżej 5 tys. mieszkańców. 
Tak-5pkt 
Nie-0pkt 

5 Preferowane będą projekty realizowane w miejscowościach poniżej 5 tys. 
mieszkańców. 

 SUMA PUNKTÓW 100  
 

Kryterium minimalne  punktów: 60% (60pkt) 

 
7.Uwagi: 

 

 

……………………….                                            ……………………………………..……………. 

           data                                                                  czytelny podpis członka Rady Programowej  

 

 

 

podpis sekretarza posiedzenia Rady LGD 

 

 

 

pieczęć LGD 

 


