
 

Miejsce na parafowanie przez Sekretarzy Posiedzenia Rady 1 

 

 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

……………………………………… 

 

( Pieczęć Stowarzyszenia)                                                                                                                       Załącznik Nr 5 do Regulaminu Powierzania Grantów 

 

KARTA  OCENY OPERACJI - ZADANIA 

 

według lokalnych kryteriów wyboru dla operacji (zadań) przyczyniających się do realizacji Projektu grantowego 

 

 

 

I.  Imię i nazwisko członka Rady dokonującego oceny     ………………………………………………………………….. 

 

 

II.  

 

Numer 

wniosku 

nadany 

przez Biuro 

LGD 

Wnioskodawca  Data wpływu 

wniosku do Biura 

LGD 

Nazwa Projektu Grantowego 

realizowanego przez Stowarzyszenie 

„Brzesko-Oławska Wieś 

Historyczna” 

Tytuł /nazwa zadania 
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III .  

 

Lokalne kryteria wyboru  Liczba punktów 

przyznanych w trakcie 

oceny przez Członka 

Rady  

Nazwa kryterium Punktacja 

Innowacyjność  
Ma charakter innowacyjny – 2 pkt. 

Nie ma charakteru innowacyjnego – 0 pkt. 

 

Max 2 pkt 

Zastosowanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie środowiska 

lub klimatu 

Stosuje rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu – 2 pkt. 

Nie stosuje rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu – 0 pkt. 

Max 2 pkt 

Obszar realizacji 

Operacja realizowana wyłącznie na obszarze miejscowości do 5 tys. 

mieszkańców – 2 pkt. 

Operacja realizowana w całości lub części na obszarze miejscowości powyżej 

5 tys. mieszkańców – 0 pkt. 

Max 2 pkt 

Powiązanie z innymi projektami 

Realizacja operacji powiązana jest z co najmniej jednym komplementarnym 

projektem innego podmiotu i planuje współpracę międzysektorową – 2 pkt. 

Realizacja operacji powiązana jest z jednym komplementarnym projektem 

innego podmiotu – 1 pkt. 

Bez powiązań – 0 pkt. 

Max 2 pkt 

Trwałość efektów 
Operacja zapewnia kontynuację – 2 pkt. 

Operacja nie zapewnia kontynuacji – 0 pkt. 

Max 2 pkt 

Jakość projektu 

(wymagane minimum 1 pkt) 

Zaplanowane we wniosku cele, wskaźniki i narzędzia ich osiągania w 

wysokim stopniu zapewniają osiągnięcie adekwatnych wskaźników i celów 

zapisanych w LSR, budżet zawiera koszty niezbędne i adekwatne do realizacji 

Max 3 pkt 
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operacji, zakres i cel projektu wpisują się w adekwatne przedsięwzięcie – 3 

pkt. 

Zaplanowane we wniosku cele, wskaźniki i narzędzia ich osiągania w 

zadowalającym stopniu zapewniają osiągnięcie adekwatnych wskaźników i 

celów zapisanych w LSR, budżet zawiera koszty niezbędne i adekwatne do 

realizacji operacji, zakres i cel projektu wpisują się w adekwatne 

przedsięwzięcie – 1 pkt. 

Zaplanowane we wniosku cele, wskaźniki i narzędzia ich osiągania nie 

zapewniają osiągnięcie adekwatnych wskaźników i celów zapisanych w LSR, 

budżet nie zawiera kosztów adekwatnych do realizacji operacji, zakres i cel 

projektu nie wpisują się w adekwatne przedsięwzięci – 0 pkt. 

Wykorzystanie lokalnych zasobów  

Realizacja projektu bazuje lub służy zachowaniu przynajmniej trzech ze 

wskazanych zasobów, tj. społecznego, kulturowego, historycznego oraz 

przyrodniczego- 3 pkt.  

Realizacja projektu bazuje lub służy zachowaniu przynajmniej dwóch ze 

wskazanych zasobów, tj. społecznego, kulturowego, historycznego oraz 

przyrodniczego- 2 pkt.  

Realizacja projektu bazuje lub służy zachowaniu jednego ze wskazanych 

zasobów, tj. społecznego, kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego – 1 

pkt. 

Realizacja projektu nie służy zachowaniu potencjału – 0 pkt. 

Max 3 pkt 

Zasięg oddziaływania operacji 
Operacja oddziałuje na cały obszar LGD – 2 pkt. 

Operacja nie oddziałuje na cały obszar LGD – 0 pkt. 

Max 2 pkt 
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Promocja obszaru 

Projekt ma zaplanowane narzędzia promocji ujęte w budżecie lub zadaniach 

(np. ulotka, strona internetowa, tablica informacyjno-promocyjna) i przyczynia 

się do promocji obszaru – 1 pkt. 

Projekt nie ma zaplanowanych narzędzi promocyjnych – 0 pkt. 

Max 1 pkt 

Aktywizacja mieszkańców 

(wymagane minimum 1 pkt)   

 

W ramach operacji zaktywizowanych zostanie przynajmniej 30 mieszkańców 

z co najmniej 2 miejscowości – 3 pkt. 

W ramach operacji zaktywizowanych zostanie przynajmniej 15 mieszkańców 

z 1 miejscowości – 1 pkt. 

Operacja zakłada aktywizację mniej niż 15 osób  – 0 pkt. 

Max 3 pkt 

Aktywizacja przedstawicieli grup 

defaworyzowanych   

 

Projekt w całości aktywizuje/skierowany jest do przedstawicieli grup 

defaworyzowanych  – 9 pkt. 

Projekt w części skierowany jest/aktywizuje przedstawicieli grup 

defaworyzowanych   – 5 pkt. 

Projekt w ogóle nie jest skierowany/nie aktywizuje przedstawicieli grup 

defaworyzowanych – 0 pkt. 

Max 9 pkt 

Powiązanie z ofertą turystyczną 

obszaru   

Operacja włączy się w istniejącą na obszarze ofertę turystyczną– 2 pkt. 

Operacja nie włączy się w istniejącą na obszarze ofertę turystyczną– 0 pkt. 

Max 2 pkt 

Wielkość wkładu własnego   

Wnioskodawca stara się o dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych 

przynajmniej o 10% mniejsze od maksymalnego – 2 pkt. 

Wnioskodawca stara się o dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych od 5% 

do mniej niż 10%  mniejsze od maksymalnego – 1 pkt. 

Wnioskodawca stara się o dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych  

mniejszych niż 5% od maksymalnego – 0 pkt. 

Max 2 pkt 

Maksymalna liczba punktów –35  ( suma wszystkich  poszczególnych OGÓŁEM LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANA  
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maksymalnych wartości danego kryterium) 

Minimalna liczba punktów,   których uzyskanie jest niezbędne do 

wyboru operacji  -  15 przy uwzględnieniu minimum cząstkowym 

wskazanych kryteriów ( określona zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania 

Członków 

PRZEZ CZŁONKA RADY 

 
 

 

 

 

 

IV. 

 

 

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

  data  oceny                                                                                                                                 Podpis czytelny członka Rady  

 

 

 

 

V.    

 

 

 

 

 

 

*  INSTRUKCJA WYPEŁNIENIE  KARTY – kartę wypełnia członek Rady ( z wyłączeniem pkt. V) 

 
1. W punkcie I należy wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko. 

2. W punkcie II członek Rady wypełnia tabelkę wpisując:  numer  nadany wnioskowi przez  Biuro Stowarzyszenia, datę wpływu wniosku do Biura, imię 

i nazwisko wnioskodawcy, bądź nazwę podmiotu (firmy), tytuł lub nazwę wnioskowanej operacji. 

3. W punkcie III,  Członek Rady  wypełnienia tabelę oceny . W  kolumnie „liczba punktów przyznanych w trakcie oceny przez Członka Rady” , wpisuje 

się odpowiednią punktację, która nie może być wyższa niż określona w kolumnie „Punktacja”. Każde kryterium winne być punktowane zgodnie z 

liczbą punktów  wskazanych w kolumnie „Punktacja”.  Po dokonaniu oceny poszczególnych kryteriów w rubryce „ogółem liczba punktów 

przyznanych w  trakcie oceny przez Członka Rady” , członek Rady wpisuje sumę punktów. Nie może ona być wyższa niż maksymalna liczba 

punktów możliwych do uzyskania  .  

4.  W punkcie IV Członek Rady wpisuje datę dokonania oceny oraz składa swój czytelny podpis.  

5. Punkt V wypełniają  wyłącznie Sekretarze Posiedzenia po sprawdzeniu poprawności wypełnienia karty . 

Wypełniają Sekretarze : 

Sprawdzono                          …………………………………………………………….. 

                                            (podpisy Sekretarzy Posiedzenia) 


