
 

  

 

 

 

 
  Załącznik Nr 7 do Regulaminu Rady 

  LGD „ZIELONE SIOŁO” 
 

 Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru dla Przedsięwzięcia 4 

 

NUMER WNIOSKU: 

 

 
IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: 

 

NAZWA / TYTUŁ 

WNIOSKOWANEJ 

OPERACJI: 

 

 

NAZWA CELU 

OGÓLNEGO 

C.O.2 

Zintegrowane społeczności aktywnie uczestniczące w wydarzeniach na obszarze 

LGD „ZIELONE SIOŁO” wykorzystujących infrastrukturę lokalną w realizacji 

innowacyjnych wydarzeń, w tym z udziałem grup defaworyzowanych 

NAZWA CELU 

SZCZEGÓŁOWEGO 

C.S.2.2 

Samorząd współpracujący z mieszkańcami, inwestujący w rozwój infrastruktury 

społecznej i drogowej 
NAZWA 

PRZEDSIĘWZIĘCIA  

W RAMACH LSR 

P.4 

Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej 

KRYTERIA WYBORU OPIS KRYTERIUM PUNKTACJA 
ŹRÓDŁO 

WERYFIKACJI 

PRZYZNANE 

PUNKTY 
 

Kryterium 1 

Innowacyjność 

projektu 

 

 

 

Przez innowacyjność 

rozumie się wdrożenie 

nowego na danym 

obszarze lub znacząco 

udoskonalonego produktu, 

usługi, procesu, 

organizacji lub poprawy 

jakości wykorzystania 

istniejących lokalnych 

zasobów 

infrastrukturalnych  

lub społecznych. 

0 pkt - brak innowacji 

3 pkt - projekt jest 

innowacyjny ze względu 

na wdrożenie nowego na 

danym obszarze lub 

znacząco udoskonalonego 

produktu, usługi, procesu 

organizacji lub poprawy 

jakości wykorzystania 

istniejących zasobów 

infrastrukturalnych lub 

społecznych. 

Wniosek o przyznanie 

pomocy zawiera 

wyraźne wskazanie  

i uzasadnienie 

innowacyjności w 

kontekście uzasadnienia 

zgodności z lokalnym 

kryterium wyboru 

operacji. 

 

 

Kryterium 2 

Zastosowanie 

rozwiązań 

sprzyjających ochronie 

środowiska lub 

klimatu 

 

Preferowane są projekty 

wykorzystujące 

zastosowanie 

proekologicznych 

technologii. 

0 pkt - brak zastosowania 

proekologicznych 

technologii  

1 pkt - wykazano 

przynajmniej jedno 

rozwiązanie  

z wykorzystaniem 

proekologicznych 

technologii 

Wniosek o przyznanie 

pomocy zawiera wyraźne 

wskazanie i uzasadnienie 

zastosowania 

proekologicznych 

technologii w kontekście 

uzasadnienia zgodności 

 z lokalnym kryterium 

wyboru operacji. 

 

 

Kryterium 3 

Wnioskodawca 

korzystał z doradztwa 

LGD lub uczestniczył  

w szkoleniach 

realizowanych przez 

LGD 

Preferuje projekty 

wnioskodawców, którzy 

przed złożeniem wniosku 

o przyznanie pomocy 

korzystali z doradztwa 

LGD lub ze szkoleń 

realizowanych przez LGD.  

0 pkt – wnioskodawca nie 

korzystał 

3 pkt – wnioskodawca 

korzystał 

Weryfikacja z kartą 

doradztwa lub listą 

obecności ze szkoleń. 

 



 

Kryterium 4 

Stopień wykorzystania 

nowopowstałej lub 

udoskonalonej 

infrastruktury 

społecznej i drogowej  

 

 

 

Preferowane są projekty, 

których wykorzystanie 

przez lokalną społeczność 

będzie realizowane w jak 

największym stopniu. 

0 pkt – zakłada 

wykorzystanie tylko przez 

mieszkańców 

miejscowości  

1 pkt - zakłada 

wykorzystanie przez 

mieszkańców całej gminy 

3 pkt - zakłada 

wykorzystanie przez 

mieszkańców 

obszaru  LGD 

Wniosek o przyznanie 

pomocy zawiera wyraźne 

wskazanie i uzasadnienie 

dla kryterium w 

kontekście uzasadnienia 

zgodności z lokalnym 

kryterium wyboru 

operacji. 

 

 

Kryterium 5 

Wpływ projektu  

na promocję 

i dobry wizerunek 

obszaru działania 

LGD  

 

 

Preferuje projekty, których 

realizacja będzie 

skutkowała pozytywnym 

efektem promocyjnym dla 

całego obszaru LGD 

„ZIELONE SIOŁO”, 

wzmocnieniem i 

utrwaleniem pozytywnego 

wizerunku obszaru 

objętego LSR 

0 pkt - wpływa na efekt 

promocyjny  miejscowości 

1 pkt - wpływa na efekt 

promocyjny całej gminy 

3 pkt - wpływa na efekt 

promocyjny całego  

obszaru LGD 

W      Wniosek  o przyznanie 

pomocy zawiera wyraźne 

wskazanie i uzasadnienie 

dla kryterium w 

kontekście uzasadnienia 

zgodności z lokalnym 

kryterium wyboru 

operacji. 

 

 

Kryterium 6 

Miejsce realizacji 

operacji (projektu) 

Preferuje projekty 

realizowane  

w miejscowościach 

zamieszkałych przez mniej 

niż 5 tys. mieszkańców. 

0 pkt- projekt jest 

realizowany w 

miejscowości 

zamieszkanej przez więcej 

niż 5 tys. mieszkańców 

1 pkt -projekt jest 

realizowany  

w miejscowości 

zamieszkanej przez mniej 

niż 5 tys. mieszkańców 

          Wniosek o przyznanie 

pomocy, weryfikacja  

z informacją uzyskaną 

z Urzędu Gminy  

na wniosek LGD. 
 

Kryterium 7 

Doświadczenie 

Wnioskodawcy w 

realizacji projektów 

Przez doświadczenie w 

realizacji projektów należy 

rozumieć realizację 

projektów finansowanych 

ze środków w ramach 

Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

0 pkt – Wnioskodawca nie 

posiada doświadczenia w 

realizacji projektów 

1 pkt – Wnioskodawca 

zrealizował co najmniej 2 

projekty 

3 pkt - Wnioskodawca 

zrealizował co najmniej 4 

projekty 

Formularz udostępniony 

przez LGD 

 

 

SUMA PUNKTÓW  

 

Maksymalna liczba punktów  - 17 

Minimum kwalifikujące projekt – uzyskanie co najmniej 50% maksymalnej liczby 

punktów 

 

 

Uzasadnienie przyznania punktacji za poszczególne lokalne kryteria wyboru operacji 
 

KRYTERIA WYBORU  

UZASADNIENIE 

PRZYZNANE 

PUNKTY 
 

Kryterium 1 

Innowacyjność projektu 

 

 

 

  

 

Kryterium 2 

Zastosowanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu 

 

  



 

Kryterium 3 

Wnioskodawca korzystał z 

doradztwa LGD lub uczestniczył  

w szkoleniach realizowanych 

przez LGD 

  

 

Kryterium 4 

Stopień wykorzystania 

nowopowstałej lub 

udoskonalonej infrastruktury 

społecznej i drogowej  

 

  

 

Kryterium 5 

Wpływ projektu  

na promocję i dobry wizerunek 

obszaru działania LGD  

 

 

  

 

Kryterium 6 

Miejsce realizacji operacji 

(projektu) 

 

 

 

Kryterium 7 

Doświadczenie Wnioskodawcy 

w realizacji projektów 

  

 

Imię i nazwisko Członka Rady: …………………………………  

Podpis ………………………………………..…………….…… 

Data i miejsce: ……………………………………………….…. 

Podpis Sekretarza Rady: ………………………………………… 

 

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 

Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGD. 

Pola białe wypełnia Członek Rady biorący udział w ocenie zgodności wg. lokalnych 

kryteriów wyboru : 

 

1)  kartę należy wypełnić piórem lub długopisem 

2)  wszystkie rubryki muszą być wypełnione.  

3) brak wpisania: imienia, nazwiska, daty i miejsca oraz niezłożenie podpisu skutkuje 

nieważnością karty.  

 

 

 

 


