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Wzór karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru  

 

a- Wzór karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru 

PROW 1 

 

 

III. KARTA OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW  WYBORU (PROW 1) 

 

Zakresy tematyczne:   

 infrastruktura drogowa w zakresie włączenia społecznego; 

infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i kulturalna; dziedzictwo 

lokalne 
 

Nr konkursu:*  

Numer wniosku:*  

Imię i nazwisko/nazwa 

wnioskodawcy:* 

 

Nazwa operacji:*  

L.P. KRYTERIA WYBORU  

 

Punktacja Ocena 

1. Uwagi: weryfikacja na podstawie wniosku i załącznika do wniosku. 

Miejsce zamieszkania/siedziba instytucji/siedziba 

prowadzonej działalności wnioskodawcy znajduje się na 

obszarze LGD (przez okres min. 2 lata przed dniem złożenia 

wniosku o dofinansowanie).  

 

0 albo 10  

2. Uwagi: Weryfikacja na podstawie informacji zawartych w dokumentacji (wniosek                          

i załącznik - oświadczenie wydane przez gminę, w której będzie realizowana operacja). 

Operacja jest realizowana w miejscowości zamieszkałej przez 

mniej niż 5 tys. mieszkańców w przypadku operacji w 

zakresie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, 

kulturalnej lub drogowej gwarantującej spójność terytorialną 

w zakresie włączenia społecznego.  

0 albo 5  

3. Uwagi: kryterium weryfikowane na podstawie m.in. ofert, kosztorysów, faktur, wydruków 

ze stron internetowych, broszur, katalogów. 

Do wniosku załączono dokumenty potwierdzające założone 

koszty. 

 

0 albo 5  



4. 

 

 

Wyjaśnienie: Wnioskodawca opisał we wniosku i załączniku zaplanowane działania                      

i narzędzia które wpłyną na realizację danego kryterium. 

Uwagi: Przeciwdziałanie zmianom klimatu zachodzi poprzez wykonywanie usług za 

pomocą technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu ograniczających niekorzystne 

oddziaływanie na środowisko naturalne. W przypadku wykonywania usług, zastosowane 

będą rozwiązania służące oszczędności energii, wody w sposób niskoemisyjny (nie będą 

punktowane operacje zakładające tylko rozwiązania w postaci zainstalowania oświetlenia 

energooszczędnego – z wyłączeniem oświetlenia wykorzystującego odnawialne źródła 

energii).  
W ramach kryterium premiowane będą tylko te operacje, które w zestawieniu rzeczowo –

finansowym operacji zawierają koszty potwierdzające zastosowanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie środowiska i klimatu. 

 

Kryterium będzie spełnione, jeśli wnioskodawca opisze w dokumentacji (wniosku                       

i załączniku do wniosku: „OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE ZASTOSOWANIA                          

W RAMACH REALIZACJI OPERACJI ROZWIAZAŃ SPRZYJAJĄCYCH OCHRONIE 

ŚRODOWISKA LUB KLIMATU”) zaplanowane działania i narzędzia sprzyjające ochronie 

środowiska lub klimatu, wówczas otrzyma 5 pkt., jeśli nie spełni  kryterium– otrzyma 0 pkt. 

 

Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska lub klimatu. 

 

0 albo 5  

UZASADNIENIE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Uwagi: Preferowane będą operacje, które  dane kryterium będą realizowały poprzez stronę 

internetową i/lub prasę.  
W przypadku, gdy wnioskodawca planuje promocje projektu i LGD w dwóch formach 

(prasa i strona internetowa) otrzyma 10 pkt., jeśli planuje promocje projektu i LGD tylko w 

jednej formie (prasa lub strona internetowa) otrzyma 5 pkt. Za brak promocji wnioskodawca 

otrzyma 0 pkt. 

Wnioskodawca w opisie operacji zawarł informacje                          

o promocji projektu i LGD.                                                    

0 albo 5 

albo 10 

 

UZASADNIENIE: 

 

 

 

 

 

 

6. Uwagi: Weryfikacja na podstawie rejestru doradztwa. Osoba uczestnicząca w doradztwie 

może reprezentować tylko jeden podmiot.   

Wnioskodawca (bądź pracownik wnioskodawcy 

odpowiedzialny za napisanie wniosku, zatrudniony w jego 

instytucji) brał udział w doradztwie organizowanym przez 

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach danego 

naboru. 

 

0 albo 5  

 

 

 

 

 



7. Uwagi: weryfikacja na podstawie wniosku/załącznika do wniosku. 

W ramach kryterium ocenia się czy operacja zapewnia wprowadzenie nowej lub 

udoskonalonej usługi turystycznej tj. społecznie pożytecznej czynności służącej 

zaspokajaniu potrzeb turystycznych materialnych (np. komunikacyjnych, noclegowych) i 

niematerialnych, czyli  duchowych (kulturalno-rozrywkowych) człowieka.  Przez usługi 

turystyczne rozumie się zarówno usługi przewodnickie, hotelarskie, jak i wszystkie inne 

usługi świadczone turystom lub odwiedzającym . 

Usługi przewodnickie – to oprowadzenie po wybranych obszarach, miejscowościach i 

obiektach, a także udzielanie o nich informacji. Usługi hotelarskie natomiast to krótkotrwałe 

ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych.  

Jeżeli wnioskodawca wskaże, że wprowadza nową lub udoskonaloną usługę turystyczną 

uzyskuje 10 pkt. Jeżeli z wniosku i załączników nie będzie to wynikało, to wnioskodawca 

otrzyma 0 pkt. 

  

Operacja dotyczy wprowadzenia nowych lub udoskonalonych 

usług turystycznych. 

0 albo 10    

UZASADNIENIE: 

 

 

 

Suma przyznanych punktów:  

MINIMALNA ILOŚC PUNKTÓW NIEZBĘDNA DO WYBORU PROJEKTU   :      25 

CZY OPERACJA UZYSKAŁA MINIMALNĄ ILOŚĆ PUNKTÓW              
(zaznaczyć X przy jednej z odpowiedzi) 

TAK 
 

 

NIE 
 

 

*Pole wypełnione przez pracownika LGD na podstawie Wniosku o przyznanie pomocy, 

przygotowującego dokumentację na posiedzenie Rady LGD. 

 
Instrukcja wypełniania: 

1. Po przyznaniu punktów za spełnienie poszczególnych kryteriów należy zliczyć sumę wszystkich 

przyznanych w ramach oceny punktów i wpisać w pozycji: SUMA PRZYZNANYCH PUNKTÓW. 

2. Należy zaznaczyć czy operacja uzyskała minimalną ilość punktów. 

3. W polach uzasadnienie punktacji należy uzasadnić przyznanie bądź nie przyznanie punktów. 

4. Niewpisanie imienia, nazwiska, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty. 

5. Wypełniane są tylko białe pola karty. 

 

 

 

 

 

 

   …………………………………………                                          ……………………………. 
       Imię i nazwisko członka Rady                                                                                    data miejsce i podpis członka RADY 

 

 

 

 

 

 



b- Wzór karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru 

PROW 2 

III. KARTA OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW  WYBORU   PROW (2) 
 

Zakres tematyczny:        

 Podejmowanie działalności gospodarczej 
 

Nr konkursu:*  

Numer wniosku:*  

Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy:*  

Nazwa operacji:*  

L.P. KRYTERIA WYBORU Punktacja Ocena 

1. Uwagi: weryfikacja na podstawie wniosku i załącznika do wniosku                       

(ZAŚWIADCZENIE Z EWIDENCJI LUDNOŚCI). 

Miejsce zameldowania nieprzerwanie na pobyt stały lub 

czasowy na obszarze LGD (min. 2 lata przed dniem złożenia 

wniosku o dofinansowanie).  

  0 albo 10  

2. Uwagi: kryterium jest spełnione, gdy wniosek dotyczy utworzenia firmy z zakresu 

wskazanych branż, a branża ta ujęta jest we wniosku i załącznikach do wniosku, jako 

podstawowy przedmiot i zakres planowanej działalności gospodarczej (wg PKD). Ponadto 

wszystkie wydatki ujęte w zestawieniu przewidywanych wydatków niezbędnych do 

realizacji operacji (biznesplan) dotyczą tej branży, jak również uzasadnienie danego wydatku 

ujętego w owym zestawieniu wskazuje sposób jego wykorzystania w ramach punktowanej 

branży. W ramach niniejszego kryterium niepremiowana będzie działalność polegająca na 

sprzedaży materiałów i urządzeń budowlanych. 

Dane kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku o 

przyznanie pomocy i załącznikach do wniosku. 

Projekt zakłada utworzenie firmy z zakresu branż: 
 

- opieka zdrowotna i pomoc społeczna (kody PKD z działów 

86,87,88) 

- budownictwa (Kody PKD z działów 41,42,43) 

- konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z 

wyłączeniem motocykli (kod PKD 45.20Z) 

- sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i 

konserwacja  oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i 

akcesoriów do nich     (Kod PKD 45.40Z) 

- naprawa i konserwacja  maszyn (kod PKD 33.12.Z) 

- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów 

zieleni (kod PKD 81.30) 

- działalność w zakresie architektury (kod PKD 71.11.Z) 

- działalność związana z zakwaterowaniem (kody PKD z działu 

55) 

- działalność usługowa związana z wyżywieniem (kody PKD z 

działu 56) 

 

0 albo 20  

3. Uwagi: weryfikacja na podstawie wniosku o przyznanie pomocy. 

Wnioskodawca pochodzi z grupy defaworyzowanej wskazanej w 

LSR. 

 

0 albo 10  



UZASADNIENIE: 

 

4. Uwagi: kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz załączników 

do wniosku- dokumenty potwierdzające założony poziom cen dla każdego z zaplanowanych 

wydatków stanowiących podstawę wyliczenia kwoty pomocy jak i dla pozostałych 

wydatków. Dokumentami tymi są m.in. oferty, kosztorysy, faktury, wydruki ze stron 

internetowych, broszury, katalogi.  

Do wniosku załączono dokumenty potwierdzające założone 

koszty. 

0 albo 5  

 

5. Uwagi: weryfikacja na podstawie załącznika do wniosku -biznes plan.  

Jeśli wnioskodawca wskaże w uzasadnieniu zgodności z celami LSR  

i kryteriami wyboru operacji przez LGD oraz w opisie operacji, że założone we wniosku 

koszty nie uwzględniają zakupu samochodu ciężarowego to otrzyma 10 pkt. Jeśli z wniosku  

i załączników będzie wynikało, że wnioskodawca w wyniku realizacji operacji planuje zakup 

samochodu ciężarowego - to wnioskodawca otrzyma 0 pkt.  

Operacja nie dotyczy zakupu samochodu ciężarowego. 0 albo 10  

 

 

6. Uwagi: weryfikacja na podstawie załącznika do wniosku -biznes plan. W ramach kryterium 

preferowane będą operacje, w których suma wydatków stanowiących podstawę do 

wyliczenia kwoty pomocy - wskazanych w Zestawieniu przewidywanych wydatków 

niezbędnych do realizacji operacji - będzie wynosiła nie mniej niż 50 000 zł.  

Suma wydatków stanowiących podstawę do wyliczenia kwoty 

pomocy wynosi nie mniej niż 50 000 zł. 

 

0 albo 10  

7. Informacje: 

*Samozatrudnienie traktowane jest, jako powstanie jednego miejsca pracy; 

*Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę na okres 

zgodny z Rozporządzeniem (tj. Podejmowanie działalności gospodarczej – utrzymanie 

miejsca pracy, przez łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, 

w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej). 

Realizacja operacji spowoduje powstanie nowych miejsc pracy* 

przy otrzymaniu kwoty premii w wysokości 50 000,00 PLN:  

0 albo 20 

- 2 miejsca pracy i powyżej 

 

20  

- 1 miejsce pracy          0  

8. Uwagi: Weryfikacja na podstawie rejestru doradztwa. 

Wnioskodawca brał udział w doradztwie organizowanym przez 

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach danego 

naboru. 

0 albo 5  



9. Uwagi: weryfikacja na podstawie wniosku/załącznika do wniosku. 

W ramach kryterium ocenia się czy operacja zapewnia wprowadzenie nowej lub 

udoskonalonej usługi turystycznej tj. społecznie pożytecznej czynności służącej zaspokajaniu 

potrzeb turystycznych materialnych (np. komunikacyjnych, noclegowych) i niematerialnych, 

czyli duchowych (kulturalno-rozrywkowych) człowieka.  Przez usługi turystyczne rozumie 

się zarówno usługi przewodnickie, hotelarskie, jak i wszystkie inne usługi świadczone 

turystom lub odwiedzającym. 

Usługi przewodnickie – to oprowadzenie po wybranych obszarach, miejscowościach i 

obiektach, a także udzielanie o nich informacji. Usługi hotelarskie natomiast to krótkotrwałe 

ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych.  

Jeżeli wnioskodawca wskaże, że wprowadza nową lub udoskonaloną usługę turystyczną 

uzyskuje 5 pkt.  Jeżeli z wniosku i załączników nie będzie to wynikało, to wnioskodawca 

otrzyma 0 pkt. 

Operacja dotyczy wprowadzenia nowych lub udoskonalonych 

usług turystycznych. 

0 albo 5  

UZASADNIENIE: 

 

 

10. Uwagi: Preferowane będą operacje, które  dane kryterium będą realizowały poprzez stronę 

internetową, prasę. 

W przypadku, gdy wnioskodawca planuje promocje projektu i LGD w dwóch formach (prasa 

i strona internetowa) otrzyma 10 pkt., jeśli planuje promocje projektu i LGD tylko w jednej 

formie (prasa lub strona internetowa) otrzyma 5 pkt. Za brak promocji wnioskodawca 

otrzyma 0 pkt. 

Wnioskodawca w opisie operacji zawarł informacje o promocji 

projektu i LGD. 

 

0 albo 5 

albo 10 

 

UZASADNIENIE: 
 

 

Suma przyznanych  punktów:  

MINIMALNA ILOŚC PUNKTÓW NIEZBĘDNA DO WYBORU PROJEKTU :            45    

CZY OPERACJA UZYSKAŁA MINIMALNĄ ILOŚĆ PUNKTÓW 
(zaznaczyć X przy jednej z odpowiedzi) TAK 

 

 

NIE 
 

 

*Pole wypełnione przez pracownika LGD na podstawie Wniosku o przyznanie pomocy, 

przygotowującego dokumentację na posiedzenie Rady LGD. 

 

Instrukcja wypełniania: 

1. Po przyznaniu punktów za spełnienie poszczególnych kryteriów należy zliczyć sumę wszystkich 

przyznanych w ramach oceny punktów i wpisać w pozycji: SUMA PRZYZNANYCH PUNKTÓW. 

2. Należy zaznaczyć czy operacja uzyskała minimalną ilość punktów. 

3. W polach uzasadnienie punktacji należy uzasadnić przyznanie bądź nie przyznanie punktów. 

4. Niewpisanie imienia, nazwiska, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty. 

5. Wypełniane są tylko białe pola karty. 

 

 

 

…………………………………………………           ……………………………………                           
Imię i nazwisko członka Rady                                                                                                    data miejsce i podpis członka RADY 

 

 



 

                                                                                                                                    

c- Wzór karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru PROW 3 

 

III. KARTA OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW  WYBORU (PROW 3) 
 

Zakres tematyczny: 

Rozwijanie działalności gospodarczej 
 

Nr konkursu:*  

Numer wniosku:*  

 

Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy:*  

 

 

Nazwa operacji:*  

 

 

L.P. KRYTERIA  WYBORU 

 

 

Punktacja Ocena 

1. Uwagi: Wnioskodawca powinien załączyć kserokopię dokumentów potwierdzających miejsce 

prowadzenia działalności 

Wnioskodawca posiada siedzibę lub dodatkowe miejsce 

prowadzenia działalności na obszarze LGD przez okres  min. 

2 lata przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

0 albo 10  

2. Uwagi: weryfikacja na podstawie wniosku o przyznanie pomocy. 

Kryterium ma zastosowanie do jednoosobowych działalności gospodarczych jak również do 

spółek jawnych i cywilnych. W przypadku spółek kryterium muszą spełnić wszyscy 

wspólnicy. 

Wnioskodawca pochodzi z grupy defaworyzowanej 

wskazanej w LSR. 

0 albo 10  

UZASADNIENIE: 

 

 

3. Dane kryterium będzie weryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz 

załączników do wniosku - dokumenty potwierdzające poziom cen dla każdego z 

zaplanowanych wydatków zarówno dla kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. 

Dokumentami tymi są oferty, kosztorysy, faktury, jak również wydruki ze stron 

internetowych, broszury, katalogi. 

Do wniosku załączono dokumenty potwierdzające założone 

koszty. 

0 albo 5  

 4. Informacje: 

*Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  lub spółdzielczej umowy o pracę na okres 

zgodny z Rozporządzeniem (tj. Rozwijanie działalności – utrzymanie miejsca pracy w   

przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty 

płatności końcowej) 

 Realizacja operacji spowoduje powstanie (w przeliczeniu na 

pełne etaty średnioroczne) nowych miejsc pracy*: 

  0 albo 5 albo 10 albo15 

- powyżej 3 miejsc pracy    15  



- powyżej 2 miejsc pracy do 3 miejsc pracy włącznie 10  

- powyżej 1 miejsca pracy do 2 miejsc pracy włącznie 5  

- 0 - 1 miejsce pracy    

  

0  

5. Uwagi: Weryfikacja na podstawie rejestru doradztwa. Osoba uczestnicząca w doradztwie 

może reprezentować tylko jeden podmiot. 

Wnioskodawca (bądź pracownik wnioskodawcy 

odpowiedzialny za napisanie wniosku, zatrudniony w jego 

instytucji) brał udział w doradztwie organizowanym przez 

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach 

danego naboru. 

 

0 albo 5  

6. Uwagi: Preferowane będą operacje, które dane kryterium będą realizowały poprzez stronę 

internetową i/lub prasę. Dane kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji 

zawartych we wniosku i załączniku do wniosku (OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE 

PROMOCJI PROJEKTU I LGD). W przypadku, gdy wnioskodawca planuje promocje 

projektu i LGD w dwóch formach (prasa i strona internetowa) otrzyma 10 pkt.  Jeśli planuje 

promocje projektu i LGD tylko w jednej formie (prasa lub strona internetowa) otrzyma 5 pkt. 

Za brak promocji wnioskodawca otrzyma 0 pkt.  

Wnioskodawca w opisie operacji zawarł informacje o 

promocji projektu i LGD. 

 

0 albo 5 

albo 10 

 

UZASADNIENIE: 

 

 

 

7. Uwagi: weryfikacja na podstawie wniosku/załącznika do wniosku. 

W ramach kryterium ocenia się czy operacja zapewnia wprowadzenie nowej lub 

udoskonalonej usługi turystycznej tj. społecznie pożytecznej czynności służącej zaspokajaniu 

potrzeb turystycznych materialnych (np. komunikacyjnych, noclegowych) i niematerialnych, 

czyli  duchowych (kulturalno-rozrywkowych) człowieka.  Przez usługi turystyczne rozumie 

się zarówno usługi przewodnickie, hotelarskie, jak i wszystkie inne usługi świadczone 

turystom lub odwiedzającym . 

Usługi przewodnickie – to oprowadzenie po wybranych obszarach, miejscowościach i 

obiektach, a także udzielanie o nich informacji. Usługi hotelarskie natomiast to krótkotrwałe 

ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych.  

Jeżeli wnioskodawca wskaże, że wprowadza nową lub udoskonaloną usługę turystyczną 

uzyskuje 5 pkt. Jeżeli z wniosku i załączników nie będzie to wynikało, to wnioskodawca 

otrzyma 0 pkt. 

Operacja dotyczy wprowadzenia nowych lub 

udoskonalonych usług turystycznych. 

0 albo 5  

UZASADNIENIE: 

 

 

 



8. Uwagi: Kryterium jest spełnione, gdy wniosek dotyczy wspierania, co najmniej jednej branży 

wskazanych powyżej a branża ta ujęta jest we wniosku i załącznikach do wniosku, jako 

podstawowy przedmiot i zakres działalności gospodarczej (wg PKD). Ponadto wszystkie 

wydatki ujęte w zestawieniu przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji 

(biznesplan) dotyczą tej branży. 

 W ramach niniejszego kryterium niepremiowana będzie działalność polegająca na 

sprzedaży materiałów i urządzeń budowlanych. 

Dane kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku o 

przyznanie pomocy i  załącznikach do wniosku 

 

Projekt dotyczy następujących branż: 

-   opieka zdrowotna i pomoc społeczna (kody PKD z 

działów 86,87,88) 

- budownictwa (Kody PKD z działów 41,42,43) 

- konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z 

wyłączeniem motocykli (kod PKD 45.20Z) 

- sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa                                

i konserwacja  oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części                             

i akcesoriów do nich (Kod PKD 45.40Z) 

- naprawa i konserwacja  maszyn (kod PKD 33.12.Z) 

- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem 

terenów zieleni (kod PKD 81.30) 

- działalność w zakresie architektury (kod PKD 71.11.Z) 

-  działalność związana z zakwaterowaniem (kody PKD z 

działu 55) 

- działalność usługowa związana z wyżywieniem (kody 

PKD z działu 56) 

 

0 albo 20  

Suma przyznanych punktów:    

MINIMALNA ILOŚC PUNKTÓW NIEZBĘDNA DO WYBORU PROJEKTU : 15         

CZY OPERACJA UZYSKAŁA MINIMALNĄ ILOŚĆ PUNKTÓW            
(zaznaczyć X przy jednej z odpowiedzi) TAK 

 

 

NIE 
 

 

*Pole wypełnione przez pracownika LGD na podstawie Wniosku o przyznanie pomocy, 

przygotowującego dokumentację na posiedzenie Rady LGD. 

 

Instrukcja wypełniania: 

1. Po przyznaniu punktów za spełnienie poszczególnych kryteriów należy zliczyć sumę wszystkich 

przyznanych w ramach oceny punktów i wpisać w pozycji: SUMA PRZYZNANYCH PUNKTÓW. 

2. Należy zaznaczyć czy operacja uzyskała minimalną ilość punktów. 

3. W polach uzasadnienie punktacji należy uzasadnić przyznanie bądź nie przyznanie punktów. 

4. Niewpisanie imienia, nazwiska, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty. 

5. Wypełniane są tylko białe pola karty. 

 

 

………………………………………………………    ………………………………………………..…            
Imię i nazwisko członka Rady                                                                                  data miejsce i podpis członka RADY 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              



d-Wzór karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru RPO7 

 

III. KARTA OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW  WYBORU  (RPO7) 

 

Zakres tematyczny: 

 działania w ramach gminnych/lokalnych programów rewitalizacji 
 

Nr konkursu:*  

Numer wniosku:*  

 

Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy:*  

 

 

Nazwa operacji:*  

 

 

L.P. KRYTERIA  WYBORU 

 

Punktacja Ocena 

1. Uwagi: W ramach kryterium preferuje się wnioskodawców, którzy mają siedzibę na terenie 

Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki.             

Weryfikacja na podstawie wniosku / załącznika do wniosku.  

Z przedłożenia załącznika zwolnione są JST. 

Siedziba wnioskodawcy znajduje się na obszarze 

Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki. 

 

0 albo 5  

2. Uwagi: Weryfikacja na podstawie rejestru doradztwa. 

Wnioskodawca (bądź pracownik wnioskodawcy 

odpowiedzialny za napisanie wniosku, zatrudniony w jego 

instytucji) brał udział w doradztwie organizowanym przez 

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach danego 

konkursu. 

 

0 albo 5  

3. Uwagi: W ramach kryterium preferowane będą operacje, w których będzie można określić 

racjonalność wydatków dla danej operacji. Dane kryterium będzie weryfikowane na 

podstawie wniosku o dofinansowanie oraz załączników do wniosku. Dokumenty 

potwierdzające poziom cen dla każdego z zaplanowanych wydatków  -dokumentami tymi są 

oferty, kosztorysy, faktury, jak również wydruki ze stron internetowych, broszury, katalogi 

Do wniosku załączono dokumenty potwierdzające założone 

koszty. 

0 albo 5  



4. 
Uwagi: Każdy beneficjent ubiegający się o wsparcie ze środków UE zobowiązany jest do 

informowania opinii publicznej o tym, że realizacja danego przedsięwzięcia była możliwa 

między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej. Beneficjent jest zobowiązany do 

wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z zapisami zawartymi w 

umowie o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu.  

Preferowane będą operacje, które dane kryterium będą realizowały poprzez stronę 

internetową i/lub prasę. 

W przypadku, gdy wnioskodawca planuje promocje projektu i LGD w dwóch formach 

(prasa i strona internetowa) otrzyma 10 pkt. Jeśli planuje promocje projektu i LGD tylko w 

jednej formie (prasa lub strona internetowa) otrzyma 5 pkt. Za brak promocji 

wnioskodawca otrzyma 0 pkt 

LGD nie premiuje operacji, które zamieszczają informacje o projekcie na stronie 

internetowej, prasie a informacja ta nie zawiera nazwy i logo Stowarzyszenia LGD 

Dorzecza Zgłowiączki. 

Wnioskodawca w opisie operacji zawarł informacje o 

promocji projektu i LGD. 

0 albo 5 

albo 10 

 

UZASADNIENIE: 

 

 

 

Suma przyznanych punktów:   

 

MINIMALNA ILOŚC PUNKTÓW NIEZBĘDNA DO WYBORU PROJEKTU :               15       

CZY OPERACJA UZYSKAŁA MINIMALNĄ ILOŚĆ PUNKTÓW                  
(zaznaczyć X przy jednej z odpowiedzi) TAK 

 

 

NIE 
 

 

*Pole wypełnione przez pracownika LGD na podstawie Wniosku o przyznanie pomocy, 

przygotowującego dokumentację na posiedzenie Rady LGD. 

 

Instrukcja wypełniania: 

1. Po przyznaniu punktów za spełnienie poszczególnych kryteriów należy zliczyć sumę wszystkich 

przyznanych w ramach oceny punktów i wpisać w pozycji: SUMA PRZYZNANYCH PUNKTÓW. 

2. Należy zaznaczyć czy operacja uzyskała minimalną ilość punktów. 

3. W polach uzasadnienie punktacji należy uzasadnić przyznanie bądź nie przyznanie punktów. 

4. Niewpisanie imienia, nazwiska, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty. 

5. Wypełniane są tylko białe pola karty. 

 

 

 

 

…………………………………………        …….…………………………………                                         
Imię i nazwisko członka RADY                                                                                                     data miejsce i podpis członka RADY 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 



    e- Wzór karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru RPO11 

 

III. KARTA OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW  WYBORU (RPO 11) 

 

 

Numer wniosku:*  

 

Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy:*  

 

Nazwa operacji:*  

 

Nr konkursu:*  

 

L.P. KRYTERIA WYBORU   

 

Punktacja Ocena 

1. Uwagi: weryfikacja na podstawie wniosku/załącznika do wniosku. 

Siedziba (oddział lub fila) podmiotu znajduje się na obszarze 

LGD (przez okres min 1 rok przed dniem założenia wniosku o 

dofinansowania).   

0 albo 10  

2. Operacja jest realizowana przez wnioskodawcę: 0 albo 3 

 
 

 

 - spoza sektora finansów publiczny 3 

 

- z sektora finansów publiczny 0 

3. Uwagi: weryfikacja na podstawie wniosku o dofinansowanie i załączników do wniosku 

(np. kosztorysy, oferty, faktury) dla każdego z zaplanowanych wydatków. 

Racjonalność kosztów i zgodność z taryfikatorem. 0 albo 5  

4. Uwagi: np. PROW, PO RYBY, POKL, FIO, RPO WK-P 

Weryfikacja: kopia umowy p przyznanie pomocy. 

Wnioskodawca posiada doświadczenie w aplikowaniu                   

o środki zewnętrzne.  0 albo 5 

 

 



    

  5. Uwagi: W ramach danego kryterium oceniane będzie czy wnioskodawca zakłada w 

wyniku otrzymania dofinansowania promocję realizowanego projektu i LGD (LSR). 

Informowanie o pomocy otrzymanej z UE jest obowiązkiem Wnioskodawcy. LGD w 

ramach tego kryterium premiuje wyłącznie projekty, które dane kryterium będą 

realizowały poprzez prasę bądź stronę internetową. LGD nie premiuje projektów, które 

zamieszczają informacje o promocji projektu wynikających z zobowiązań wskazanych w 

umowie o dofinasowanie tj. tablica informacyjna, tablica pamiątkowa, plakat.  

 Preferowane będą projekty, które dane kryterium będą realizowały poprzez prasę 

lub stronę internetową. Zawarte na stronie internetowej lub w artykule prasowym 

informacje winny zawierać, co najmniej: nazwę i logo Stowarzyszenia LGD Dorzecza 

Zgłowiączki, loga programów w ramach, których dofinansowany jest projekt.  

Kryterium będzie spełnione, jeśli wnioskodawca we wniosku lub w załącznikach opisze                 

w jaki sposób będzie promował projekt i LGD. W przypadku, gdy wnioskodawca planuje 

promocje projektu i LGD w dwóch formach (prasa i strona internetowa) otrzyma 10 pkt. 

Jeśli planuje promocje projektu i LGD tylko w jednej formie (prasa lub strona internetowa) 

otrzyma 5 pkt. Za brak promocji wnioskodawca otrzyma 0 pkt. 

Wnioskodawca w opisie operacji zawarł informacje                  

o promocji projektu i LGD.                                                    

0 albo 5 

albo 10 

 

UZASADNIENIE: 

 

 

6. 
Uwagi: Weryfikacja na podstawie rejestru doradztwa.                                                       

Osoba uczestnicząca w doradztwie może reprezentować tylko jeden podmiot. 

Wnioskodawca (bądź pracownik wnioskodawcy/ 

przedstawiciel organizacji odpowiedzialny za napisanie 

wniosku) brał udział w doradztwie organizowanym przez 

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach danego 

naboru 

0 albo 5  

7. 
Uwagi: weryfikacja na podstawie  oświadczenia wójta/burmistrza gminy na terenie, której 

będzie realizowana operacja. 

Operacja/projekt wynika z Gminnego/Lokalnego Programu 

Rewitalizacji. 

0 albo 5  

 

Suma przyznanych punktów: 

 

Minimalna ilość punktów niezbędna do wyboru operacji:                                        23 

 

CZY OPERACJA UZYSKAŁA MINIMALNĄ ILOŚĆ PUNKTÓW (zaznaczyć 

X przy jednej z odpowiedzi) TAK 
 

 

NIE 
 

 



*Pole wypełnione przez pracownika LGD na podstawie Wniosku o przyznanie pomocy, 

przygotowującego dokumentację na posiedzenie Rady LGD. 

 

Instrukcja wypełniania: 

1. Po przyznaniu punktów za spełnienie poszczególnych kryteriów należy zliczyć sumę wszystkich 

przyznanych w ramach oceny punktów i wpisać w pozycji: SUMA PRZYZNANYCH PUNKTÓW. 

2. Należy zaznaczyć czy operacja uzyskała minimalną ilość punktów. 

3. W polach uzasadnienie punktacji należy uzasadnić przyznanie bądź nie przyznanie punktów. 

4. Niewpisanie imienia, nazwiska, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty. 

5. Wypełniane są tylko białe pola karty. 

 

 

………………………………………                             …………….………………………                                                   
     Imię i nazwisko członka Rady                                                                      data miejsce i podpis członka RADY 

 

 

 

 

 

 

 

 


