Załącznik nr 1 do Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów
grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania, monitorowania i kontroli

KARTA OCENY PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH KONKURSU GRANTOWEGO
1. Znak sprawy:
2. Nazwa Grantobiorcy:
3. Tytuł operacji:
4. Zakres tematyczny naboru:
CZĘŚĆ A KARTA OCENY WNIOSKU POD WZGLĘDEM FORMALNYM

WSTĘPNE SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI

(wypełniana po złożeniu wniosku przez pracownika biura):

Wstawić „X” we właściwym polu:
1. Czy wniosek został złożony we wskazanym w ogłoszeniu o konkursie miejscu i
terminie?
2. Czy wniosek złożony został przez podmiot uprawniony do aplikowania?

1.  TAK  NIE
2.  TAK  NIE

3. Czy operacja będzie realizowana na obszarze LGD „RAZEM”?

3.  TAK  NIE

4. Czy wniosek został wypełniony w stopniu umożliwiającym jego weryfikację i
podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu?

4.  TAK  NIE

5. Czy wniosek zawiera dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych
warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji?

5.  TAK  NIE
6.  TAK  NIE

6. Czy wniosek został złożony w 2 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z
wymaganymi załącznikami?
7. Czy do wniosku dołączone zostało potwierdzenie złożenia wersji elektronicznej
wniosku w generatorze wniosków grantowych LGD „RAZEM”

7.  TAK  NIE

WYNIK:

Wynik wstępnego sprawdzenia dokumentów:
wynik pozytywny:

weryfikacja każdego z punktów od 1 do 7 po zaznaczeniu „TAK” – wniosek
przechodzi do dalszego etapu oceny

wynik negatywny:

weryfikacja któregokolwiek punktu od 1 do 7 po zaznaczeniu „NIE” – wynik
negatywny wstępnego sprawdzenia dokumentów powoduje, że operacja nie
podlega wyborowi do dofinansowania

Czynność

Imię i Nazwisko

Wstępna weryfikacja – pracownik Biura
Zatwierdził – członek Rady LGD
Zatwierdził – członek Rady LGD
Zatwierdził – członek Rady LGD

Uzasadnienie zgodności wniosku z oceną formalną:

Data:

Podpis:

CZĘŚĆ B STWIERDZENIE ZGODNOŚCI WNIOSKU Z PROW 2014-2020
Weryfikacja dokonywana na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku o powierzenie grantu i złożonych wraz z nim dokumentach, a także w oparciu o informacje
pochodzące z baz administrowanych przez podmioty administracji publicznej, tj. CEIDG, KRS, rejestr Ksiąg Wieczystych oraz udostępnione przez Samorząd Województwa.
Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK, NIE, ND.
TAK – możliwe jest udzielenie jednoznacznej pozytywnej odpowiedzi na pytanie,
NIE – możliwe jest udzielenie jednoznacznej negatywnej odpowiedzi lub na podstawie dostępnych informacji i dokumentów nie można potwierdzić spełniania danego
kryterium,
ND – weryfikowany punkt karty nie dotyczy danego Grantobiorcy

I. Grantobiorcą jest osoba fizyczna
1. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
2. Grantobiorca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej
3. Grantobiorca jest pełnoletni

II. Grantobiorcą jest osoba prawna
Siedziba / oddział osoby prawnej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (nie dotyczy gmin, których
obszar wiejski jest objęty LSR, w ramach której zamierza realizować operację, lecz siedziba znajduje się poza
obszarem objętym LSR, a także nie dotyczy powiatów, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład
tego powiatu spełnia powyższy warunek dotyczący gmin. Ponadto nie dotyczy Grantobiorcy, który zgodnie ze
swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub
koła, jeżeli obszar działalności Grantobiorcy i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem wiejskim
objętym LSR, a realizacja zadania, na które jest udzielany grant, jest związana z przedmiotem działalności danej

Tak

Nie dotyczy

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie dotyczy

Tak

Nie

Tak

Nie

jednostki organizacyjnej.)
Grantobiorcą jest inny podmiot niż Województwo

III. Grantobiorcą jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną

Tak

Nie dotyczy

1. Siedziba / oddział jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Nie dotyczy

Tak

Nie

Nie dotyczy

Tak

Nie

IV. Kryteria wspólne dotyczące Grantobiorców
1. Zadania wskazane przez Grantobiorcę we wniosku o powierzenie grantu są zgodne z zakresem projektu
grantowego, w ramach którego ma być realizowane zadanie przez Grantobiorcę
2. Zadania wskazane przez Grantobiorcę we wniosku o powierzenie grantu przyczynią się do osiągnięcia celów i
wskaźników określonych dla projektu grantowego
3. Grantobiorca zakłada realizację inwestycji w ramach zadania na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba, że
operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego
odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem
4. Inwestycje w ramach zadania będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością
Grantobiorcy lub Grantobiorca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o
powierzenie grantu, co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do
zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013[4]
5. Wartość zadania oraz grantu wskazana we wniosku o powierzenie grantu nie jest niższa niż 5 tys. złotych

6. Wartość zadania oraz grantu wskazana we wniosku o powierzenie grantu nie jest wyższa niż 50 tys. złotych,
przy czym wartość grantu nie przekracza wartości zadania, w ramach którego ten grant jest realizowany oraz nie
przekracza poziomu dofinansowania wskazanego przez LGD w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Nie
dotyczy

Tak

Nie

Nie
dotyczy

Tak

Nie

Nie
dotyczy

Tak

Nie

Nie
dotyczy

Tak

Nie

Tak

Nie

grantów
7. Grantobiorca, realizujący zadanie w ramach projektu grantowego nie wykonuje działalności gospodarczej
(wyjątek stanowi Grantobiorca, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej
powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła. Może on wykonywać działalność gospodarczą, jeżeli
realizacja zadania, na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności ale jest
związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej Grantobiorcy)
8. Grantobiorca, realizujący zadanie w ramach projektu grantowego:
a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do zadania, które zamierza
realizować, lub
b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza realizować, lub
c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza realizować, jeżeli jest osoba
fizyczną, lub
d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu zadania, które zamierza realizować
9. Wykonanie zadania oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całego zadania
nastąpi w terminie nie późniejszym niż planowany dzień złożenia przez LGD wniosku o płatność końcową w
ramach projektu grantowego
10. Koszty planowane do poniesienia przez grantobiorcę mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w §
17 ust. 1 pkt 1–5 oraz 7–9 rozporządzenia[2], i nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo
przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza
obszarem wiejskim objętym LSR
V. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu grantowego dotyczącego wzmocnienia kapitału
społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i

Tak

Nie
dotyczy

Tak

Nie
dotyczy

zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
VI. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu grantowego dotyczącego rozwoju rynków zbytu
1. Zadanie dotyczy rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych
2. Zadanie nie dotyczy inwestycji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem
wsparcia w ramach działania o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów

Tak

Nie

Tak

Nie

wiejskich[3]
VII. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu grantowego dotyczącego zachowania dziedzictwa
lokalnego
1. Zadanie służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej

Nie
dotyczy

Tak

Tak

Nie

VIII. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu grantowego dotyczącego budowy lub
przebudowy infrastruktury
1. Budowana lub przebudowywana infrastruktura będzie miała ogólnodostępny i niekomercyjny charakter
2. Zadanie dotyczy budowy lub przebudowy infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
3. Zadanie służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej

Nie
dotyczy

Tak

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

IX. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu grantowego dotyczącego budowy lub przebudowy
dróg
1. Zadanie dotyczy budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych
2. Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych umożliwi połączenie obiektów
użyteczności publicznej, w których świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub
edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skróci dystans lub czas dojazdu do tych
obiektów

Nie
dotyczy

Tak

Tak

Nie

Tak

Nie

X. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu grantowego dotyczącego promowania obszaru

Nie
dotyczy

Tak

objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
1. Zadanie nie służy indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych
2. Zadanie nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub
wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie
cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

samej tematyce

XI. Weryfikacja limitu przysługującego Grantobiorcy
1. Kwota, o którą ubiega się Grantobiorca nie spowoduje przekroczenia limitu 100 tys. zł dla jednego
Grantobiorcy w ramach projektów grantowych realizowanych przez daną LGD, z uwzględnieniem przypadku, o
którym mowa w § 29 ust. 6 rozporządzenia[2]
2. Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego
nie przekracza 20% kwoty środków przewidzianych na ten projekt grantowy w ogłoszeniu naboru wniosków o

Nie
dotyczy

powierzenie grantów

XI. WYNIK WERYFIKACJI
O powierzenie grantu ubiega się podmiot, który
spełnia warunki przyznania pomocy określone w
PROW na lata 2014-2020[1]

Czynność

TAK
NIE

Uzasadnienie zgodności wniosku z PROW

Imię i nazwisko

Data, podpis

Wstępna weryfikacja - pracownik biura LGD
Zatwierdził - Członek Rady
Zatwierdził - Członek Rady
Zatwierdził - Członek Rady
[1] Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Komunikat Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z 21 maja 2015 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony (MP poz. 541)
[2] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570)
[3] ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888)
[4]. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z
20.12.2013 str. 320, z późn. zm.)

CZĘŚĆ C STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z LSR:

KARTA OCENY
zgodności operacji z LSR
1. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego i realizuje wskaźnik
oddziaływania?
Celu ogólnego 1: Konkurencyjna gospodarka i stworzone miejsca pracy poza rolnictwem
TAK

NIE

NIE DOTYCZY

Celu ogólnego 2: Świadome i aktywne społeczeństwo dysponujące odpowiednim zapleczem kulturowym i
społecznym
TAK

NIE

NIE DOTYCZY

Celu ogólnego 3: Zintegrowana Ziemia Łukowska atrakcyjna turystycznie
TAK

NIE

NIE DOTYCZY

2. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR i realizuje wskaźnik
rezultatu?
Celem szczegółowym 1.1: Budowanie przedsiębiorczości przyjaznej środowisku
TAK

NIE

NIE DOTYCZY

Celem szczegółowym 2.1: Atrakcyjna przestrzeń społeczna
TAK

NIE

NIE DOTYCZY

Celem szczegółowym 2.2 : Świadome i aktywne społeczeństwo innowacyjnie wykorzystujące lokalne tradycje
TAK

NIE

NIE DOTYCZY

Celem szczegółowym 3.1: Wzrost potencjału turystycznego obszaru LGD
TAK

NIE

NIE DOTYCZY

3. Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami LSR i realizuje zaplanowane wskaźniki?
Przedsięwzięcie 1.1.1: Rozwój istniejących
mikro i małych firm z poszanowaniem walorów
środowiska naturalnego.
W tym: Operacje które założyły podniesienie
kompetencji beneficjentów/ pracowników
Przedsięwzięciem 1.1.2: Podejmowanie
działalności gospodarczej przyczyniającej się do
zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej

TAK

NIE

TAK

NIE
NIE

TAK

NIE
DOTYCZY
NIE
DOTYCZY
NIE
DOTYCZY

W tym operacje polegające na utworzeniu
nowego przedsiębiorstwa przez osoby z grup
defaworyzowanych
Przedsięwzięciem 2.1.1: Rozwój miejsc spotkań i
integracji mieszkańców wzmacniających kapitał
społeczny
Wsparte miejsca spotkań i integracji
mieszkańców
Podmioty wsparte w ramach wzmocnienia
kapitału społecznego
Przedsięwzięciem 2.2.1: Kultywowanie lokalnych
tradycji i historii
Operacje ukierunkowane na innowacje
Przedsięwzięciem 3.1.1: Rozwój
przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji,
kultury i przetwórstwa
Operacje które założyły podniesienie kompetencji
beneficjentów/ pracowników
Przedsięwzięciem 3.1.2:Promocja obszaru LGD z
wykorzystywaniem potencjału turystycznego i
kulturowego

NIE
TAK
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

NIE

NIE
DOTYCZY
NIE
DOTYCZY
NIE
DOTYCZY

NIE
NIE

NIE
NIE

TAK

TAK

Zrealizowane projekty współpracy w tym projekty
współpracy międzynarodowej

TAK

LGD uczestniczące w projektach współpracy

TAK

Przedsięwzięciem 3.1.3: Rozwój infrastruktury i
usług w zakresie turystyki i rekreacji
Nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej
Usługi związane z zakupem nowego sprzętu z
zakresu turystyki i rekreacji

NIE
DOTYCZY

TAK

Inicjatywy promujące obszar LGD

TAK
TAK
TAK

NIE
DOTYCZY

NIE

NIE

TAK

NIE
DOTYCZY

NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE

NIE
DOTYCZY
NIE
DOTYCZY
NIE
DOTYCZY
NIE
DOTYCZY
NIE
DOTYCZY
NIE
DOTYCZY
NIE
DOTYCZY
NIE
DOTYCZY
NIE
DOTYCZY

Operacja jest zgodna z LSR
Operacja nie jest zgodna z LSR

Czynność
Wstępna weryfikacja – pracownik Biura
Zatwierdził – członek Rady LGD

Imię i Nazwisko

Data:

Podpis:

Zatwierdził – członek Rady LGD
Zatwierdził – członek Rady LGD

Uzasadnienie oceny zgodności operacji z LSR:

CZĘŚĆ D LOKALNE KRYTERIA OCENY OPERACJI (wypełnia Członek Rady):
1. Wnioskodawca korzystał szkoleń doradztwa organizowanego przez LGD:


TAK Uczestniczył w szkoleniu lub spotkaniu
informacyjnym



TAK Korzystał z doradztwa w Biurze LGD

- 2 pkt
- 2 pkt

Przyznana liczba
punktów (maksymalnie
4 pkt):
………………

Preferuje się Wnioskodawców korzystających ze wsparcia szkoleniowo-doradczego świadczonego przez pracowników biura LGD
oraz podczas szkoleń/spotkań informacyjnych organizowanych w poszczególnych gminach obszaru działania LGD. Doradztwo w
biurze LGD dokumentowane jest kartą udzielonego doradztwa w zakresie konsultacji opracowanego wniosku, natomiast udział
w szkoleniu lub spotkaniu informacyjnym potwierdzony jest listą obecności.

2. Czy w miejscowości, w której planowana jest inwestycja, nie istnieje infrastruktura społecznokulturalna lub turystyczno- rekreacyjna
Przyznana liczba pkt.
 istnieją więcej niż 2 obiekty
- 0 pkt
(maks. 3 pkt):
- 2 pkt
 istnieje tylko 1 obiekt
………………
- 3 pkt
 nie istnieje żaden obiekt
Preferowane są wnioski, które przewidują realizację operacji inwestycyjnych w miejscowościach gdzie brakuje infrastruktury lub
gdzie istniejąca infrastruktura jest niewystarczająca. Takie preferencje mają wpłynąć pozytywnie na zrównoważony rozwój
terenu LGD z zakresie dostępu do ww. infrastruktury

3. Obszar realizacji projektu:
 Miejscowość powyżej 5 tys. mieszkańców
 Miejscowość poniżej 5 tys. mieszkańców

- 0 pkt
- 2 pkt

Przyznana liczba pkt.
(maks.2 pkt):
………………

Preferuje się operacje realizowane na terenie miejscowości zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców. Dotyczy
miejscowości, w tym również miejscowości będących jednostkami pomocniczymi gmin (sołectwa, dzielnice lub osiedla),
opisanych liczbą mieszkańców zamieszkałych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., tj. zameldowanych na stałe lub czasowo.

4.Realizowana operacja wpływa aktywizująco na lokalną społeczność
- 4 pkt
 TAK
- 0 pkt
 NIE

Przyznana liczba
punktów (maksymalnie
4 pkt): ………………

Preferowane projekty aktywizujące lokalną społeczność oraz integrującą mieszkańców – integracja międzyspołeczna. Ważny
będzie opis sposobu użytkowania powstałej infrastruktury/obiektu tj. zaplanowane wydarzenia, imprezy zwłaszcza z udziałem
lokalnych organizacji pozarządowych, grup społecznych, grup inicjatywnych, w tym osób defaworyzowanych itp.

5. Stopień przygotowania projektu do jego realizacji (załączniki dokumentujące: koncepcje, projekty,
uzgodnienia, pozwolenia, etc.)
 Operacja w fazie koncepcji (dokumentacja
Przyznana liczba
wymaga licznych uzupełnień)
- 0 pkt
punktów (maksymalnie
 Operacja gotowa do realizacji
3 pkt):
- 3 pkt
(dokumentacjakompletna z listą załączników
………………………
wymienionych we wniosku)
Preferowane są projekty przygotowane, z opracowaną dokumentacją, które są gotowe do realizacji po przyznani dotacji.
Kryterium to ma wykluczać projekty, które mogłyby odpaść na etapie oceny w UM, co przekładałoby się na długotrwałe
blokowanie przez nie budżetu LSR, bez możliwości jego realizacji.

6. Operacja zakłada wykorzystania lokalnego dziedzictwa kulturowego i/lub historycznego, i/lub
przyrodniczego.
- 4 pkt
Przyznana liczba punktów
 TAK
- 0 pkt
(maksymalnie 4 pkt):
 NIE
………………………
Preferuje się operacje, które w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju turystyki i rekreacji oraz zachowania dziedzictwa
kulturowego na obszarze LGD. Uzasadnienie powinno znaleźć się we wniosku o przyznanie pomocy.

7. Projekt skierowany do grupy beneficjentów końcowych:
 Osób poniżej 35 roku życia
 Osób powyżej 50 roku życia
 Kobiet

- 2 pkt
- 2 pkt
- 2 pkt

Przyznana liczba
punktów (maksymalnie
6pkt): ………………

Preferowane będą operacje ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb osób z grup defaworyzowanych określonych w LSR.

8. Operacja ma charakter innowacyjny (zgodnie z wytycznymi dot. innowacyjności zawartymi w LSR):
Przyznana liczba
 TAK
- 4 pkt
punktów (maksymalnie
- 0 pkt
 NIE
4 pkt): ………………
Przez innowacyjność premiowaną w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” rozumie się nowy sposób
wykorzystania lub zmobilizowania istniejących zasobów przyrodniczych w postaci osobliwości przyrody nieożywionej,
historycznych i kulturowych związanych z walkami powstańczymi Powstania Styczniowego i Listopadowego, a także I i II Wojny
Światowej oraz życiorysu i twórczości Henryka Sienkiewicza.

9. Operacja obejmuje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i/lub przeciwdziałaniu
zmianom klimatu
Przyznana liczba
 TAK
2 pkt.
pkt(maks. 2 pkt):
 NIE
0 pkt.
…………….
Premiowane będą operacje, które w jak największym stopniu przewidują zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie
środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu. Wnioskodawca powinien szczegółowo uzasadniać fakt spełniania
kryterium,

10. Zasięg realizacji operacji
 operacja realizowana na obszarze całego LGD

2 pkt.



operacja realizowana na obszarze całej gminy

1 pkt.



operacja realizowana na obszarze jednej miejscowości

0 pkt

Przyznana liczba
pkt(maks. 2 pkt):
…………….

Preferuje się operacje obejmujące swoim zasięgiem więcej niż jedną miejscowość. Wnioskodawca powinien wskazać
miejscowości, na obszarze których realizowana będzie operacja.

11.Operacja zapewnia zintegrowanie
 zintegrowanie metod, sektorów i partnerów
stosowanych przy realizacji operacji
 zintegrowanie sektorów i partnerów przy realizacji
operacji
 operacja nie zapewnia zintegrowania

4 pkt.
2 pkt.

Przyznana liczba
pkt(maks. 4 pkt):
…………….

0 pkt

Premiowane będą operacje zapewniające zintegrowanie metod stosowanych przy realizacji operacji, sektorów i
partnerów.
Wnioskodawca powinien szczegółowo uzasadnić we wniosku fakt spełniania kryterium.
12. Wpływ realizacji operacji na promocję LSR i LGD
 promocja poprzez akcję informacyjną w mediach
(prasa, Internet) oraz poprzez oznaczenie inwestycji
2 pkt.
tablicą informacyjną o realizacji przedsięwzięcia w
Przyznana liczba
ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i udziale LGD (gdy
pkt(maks. 2 pkt):
obowiązuje)
…………….
 promocja poprzez oznaczenie inwestycji tablicą
1 pkt.
informacyjną o realizacji przedsięwzięcia w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju i udziale LGD
0 pkt
 operacja nie zakłada promocji LSR i LGD
Premiowane będą operacje promujące LSR i LGD "RAZEM". Wnioskodawcy powinni uzasadnić we wniosku w jaki
sposób będą informowali społeczność o otrzymanej pomocy ze środków PROW 2014-2020 za pośrednictwem LGD
"RAZEM".
Suma wszystkich przyznanych punktów
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

………………………………

Maksymalna liczba możliwych punktów do uzyskania
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

40 pkt

Minimalna liczba punktów nie zbędnych do uznania wniosku za
zgodny z kryteriami lokalnymi tj. 50% maksymalnej liczby możliwych
punktów do uzyskania (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

20 pkt

WYNIK:

Wynik stwierdzenia zgodności z lokalnymi kryteriami:
wniosek zgodny z
lokalnymi kryteriami:

Wartość liczbowa określona w wierszu „Suma wszystkich przyznanych
punktów (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)” jest większa niż wartość
liczbowa określona w wierszu „Minimalna liczba punktów nie zbędnych do
uznania wniosku za zgodny z kryteriami lokalnymi tj. 50% maksymalnej

liczby możliwych punktów do uzyskania (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
– pozwala stwierdzić zgodność z lokalnymi kryteriami.
Wartość liczbowa określona w wierszu „Suma wszystkich przyznanych
punktów (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)” jest niższa niż wartość
wniosek nie zgodny z liczbowa określona w wierszu „Minimalna liczba punktów nie zbędnych do
lokalnymi kryteriami:
uznania wniosku za zgodny z kryteriami lokalnymi tj. 50% maksymalnej
liczby możliwych punktów do uzyskania (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)”
– pozwala stwierdzić nie zgodność z lokalnymi kryteriami

Czynność

Imię i Nazwisko

Ocenił – członek Rady LGD

Uzasadnienie oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru
Uzasadnienie kwoty wsparcia

Data:

Podpis:

