
                               
 

Lokalne kryteria wyboru operacji karta oceny – „Lokalnej Grupy Działania- Lider Dolina Strugu” 
 

 

 

 

Pieczątka LGD 

Dane dotyczące wniosku i wnioskodawcy: 

Nr wniosku wg daty wpływu, data złożenia:  

Nr ogłoszenia  

Wnioskodawca:  

Tytuł operacji (nazwa określona we wniosku):   

Wartość całkowita (brutto) określona we wniosku:  

Wnioskowana kwota dofinansowania w ramach LSR określona we wniosku:  

Koszty kwalifikowalne operacji określone we wniosku:  

 

Załącznik nr 4.3 do Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” 

 

Nr i nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Uszczegółowienie punktacji Liczba 

punktów (waga  

x punktacja) Projekty grantowe 

1.Realizacja operacji 

spowoduje utrzymanie 

miejsc pracy w 

przeliczeniu na pełen 

etat średniorocznie 

Wniosek: 

Preferowane będą operacje 

które utrzymują miejsca pracy 

4 0, 2 2 pkt – powoduje utrzymanie 1 miejsca pracy 

0 pkt – operacja nie powoduje utrzymania miejsca pracy. 

Uzasadnienie oceny: 

 

 

 

 

 

 

2.Operacja ma 

charakter innowacyjny 

Wniosek: 

Preferowane będą operacje 

innowacyjne tj. takie, które 

3 0-3 3 pkt – rozwiązanie jest nowe na obszarze LGD 

2 pkt – rozwiązanie jest nowe na obszarze Gminy 

1 pkt – rozwiązanie jest nowe na obszarze miejscowości 

 



                               
 

wykorzystują nie praktykowane 

dotąd zastosowanie: zasobów, 

technik i technologii, systemów 

zarządzania i organizacji lub 

realizujące nowe 

usługi/produkty na obszarze 

LGD 

0 pkt – rozwiązanie nie posiada cech nowości 

Uzasadnienie oceny: 

 

 

 

 

 

3.Zastosowano 

rozwiązania mające 

wpływ na ochronę 

środowiska i klimatu 

 

Wniosek: 

Preferowane będą operacje  

w których min. 10% kosztów 

kwalifikowalnych będzie 

przeznaczone na wydatki 

służące ochronie środowiska  

i klimatu 

2 0, 2 2 pkt – zastosowano  rozwiązania  sprzyjające ochronie środowiska  

i klimatu, min. 10 % kosztów kwalifikowalnych będzie służyć ochronie 

środowiska i klimatu 

0 pkt –  nie zastosowano rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska  

i klimatu 

Uzasadnienie oceny: 

 

 

 

 

 

 

4.Operacja dotyczy 

lokalnych zasobów 

kulturowych, 

historycznych lub 

przyrodniczych 

Wniosek 3 1, 2 2 pkt - tak  

1 pkt – nie 

Uzasadnienie oceny: 

 

 

 

 

 

 

5.Operacja dotyczy 

budowania więzi 

społeczności lokalnej 

poprzez pobudzenie 

aktywności wśród 

mieszkańców  

Wniosek 3 0, 3 3 pkt – dotyczy 

0 pkt – nie dotyczy 

Uzasadnienie oceny: 

 

 

 

 

 

6.Operacja dotyczy lub 

ma bezpośredni wpływ 

na rozwój turystyki  

Wniosek  

Min. 20 procent kosztów 

kwalifikowalnych 

3 1, 2 2 pkt - dotyczy 

1 pkt - nie dotyczy 

Uzasadnienie oceny: 

 



                               
 

i produktu lokalnego przeznaczonych będzie na 

wydatki związane z rozwojem 

turystyki i produktu lokalnego 

 

 

 

 

7. Operacja zakłada 

włączenie do udziału 

seniorów 

Wniosek 

Minimum 20 procent 

uczestników będą to seniorzy 

czyli osoby +55 

2 0, 2 2 pkt - tak 

0 pkt – nie 

Uzasadnienie oceny: 

 

 

 

 

 

 

8. Operacja zakłada 

włączenie do udziału 

osoby z grup 

defaworyzowanych 

Wniosek 

Minimum 20 procent 

uczestników będą to kobiety lub 

osoby młode czyli osoby  

w wieku (18-30 lat) 

3 0, 2 2 pkt - tak 

0 pkt – nie 

Uzasadnienie oceny: 

 

 

 

 

 

9. Obszar 

oddziaływania operacji  

Wniosek 3 1-3 3 pkt – obszar LGD  

2 pkt – gmina 

1 pkt – miejscowość 

Uzasadnienie oceny: 

 

 

 

 

10.Wysokość wkładu 

własnego  

Aby uzyskać punkty, 

wnioskodawca musi obniżyć 

procentowy poziom 

dofinansowania w stosunku do 

progu maksymalnego 

określonego dla danego 

wnioskodawcy.  

 

Dodatkowo premiowane będzie 

obniżenie wnioskowanej kwoty 

2 0-3 3 pkt - Obniżenie wnioskowanej kwoty dofinansowania o 15 %  w 

stosunku do kwoty maksymalnej przysługującej dla kosztów 

kwalifikowanych projektu poprzez wniesienie podwyższonego wkładu 

własnego, wyższego od wymaganego. 

2 pkt - obniżenie wnioskowanej kwoty dofinansowania o 10 %  w stosunku 

do kwoty maksymalnej przysługującej dla kosztów kwalifikowanych 

projektu poprzez wniesienie podwyższonego wkładu własnego, wyższego 

od wymaganego. 

1 pkt - obniżenie wnioskowanej kwoty dofinansowania o 5 %  w stosunku 

do kwoty maksymalnej przysługującej dla kosztów kwalifikowanych 

 



                               
 

dofinansowania w stosunku do 

kwoty maksymalnej określonej 

w ogłoszeniu o naborze 

wniosków. 

 

Kryterium oceniane będzie na 

podstawie poziomu [%] wkładu 

własnego wnioskodawcy w 

projekcie liczonego jako udział 

w kosztach kwalifikowanych. 

projektu poprzez wniesienie podwyższonego wkładu własnego, wyższego 

od wymaganego. 

0 pkt – wnioskodawca wnioskuje o maksymalny poziom procentowy oraz 

maksymalną kwotę dofinansowania określoną w ogłoszeniu o naborze 

wniosków,  przysługującą dla projektu 

Uzasadnienie oceny: 

 

 

 

 

11.Wysokość 

wnioskowanej dotacji 

Wniosek 2 1-3 3 pkt – mniej niż 10 000 PLN  

2 pkt – od 10  000 do 19 999 PLN 

1 pkt – 20 000 PLN 

Uzasadnienie oceny: 

 

 

 

 

12.Operacja 

realizowana przez 

podmiot  

Wniosek 3 1, 2 2 pkt – inny podmiot  

1 pkt – jednostki sektora finansów publicznych  

Uzasadnienie oceny: 

 

 

 

 

13.Beneficjent 

korzystał  

z doradztwa i/lub 

uczestniczył  

w szkoleniu 

Wniosek 2 0, 2 2 pkt - tak 

0 pkt – nie 

Uzasadnienie oceny: 

 

 

 

 

 

Maksymalna liczba punktów – 83 pkt 
 

Liczba uzyskanych punktów 
 

Czy wniosek otrzymał minimalną liczbę punktów 22 pkt (TAK/NIE) 
 



                               
 

 

 

MIEJSCE I DATA OCENY  

Nazwisko i imię Członka Rady Podpis Członka Rady 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

 

 

 

 

 

 

  


