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KARTA 2 – OCENA SPEŁNIANIA PRZEZ OPERACJĘ KRYTERIÓW WYBORU OKREŚLONYCH W LSR 

W RAMACH PROWADZONEGO KONKURSU NR 16/2018 

 
Nr  

identyf. wniosku 
Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu 

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

 Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 
Wskaźniki dla 

konkursu 

nr1.2 

Wsparcie 

aktywności 

społecznej 

nr 1.2.8 

Infrastruktura 

niekomercyjna tworząca 

warunki do aktywności 

mieszkańców 

produkt 1 

rezultat 100 

kwota 

przeznaczona 

na konkurs 
102 972,00  zł 

KARTA OCENY OPERACJI  

Lp. Kryteria dla przedsięwzięcia 
Liczba 

punktów 
1
 

Definicja / wyjaśnienie kryterium 

Uzasadnienie 

1.  

Udział procentowy wnioskowanej kwoty 

wsparcia w wielkości środków 

przeznaczonych na konkurs jest równy lub 

mniejszy od udziału procentowego wskaźnika 

produktu osiąganego przez operację w 

stosunku do wskaźnika zakładanego do 

osiągnięcia w ramach konkursu 

0 lub 4 

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na 

konkurs) x 100% ≤ (wielkość wskaźnika 

produktu operacji / wielkość wskaźnika dla 

konkursu) x 100% 

2.  

Udział procentowy wnioskowanej kwoty 

wsparcia w wielkości środków 

przeznaczonych na konkurs jest równy lub 

mniejszy od udziału procentowego 

osiąganego wskaźnika rezultatu 

(bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika 

produktu) przez operację w stosunku do 

wskaźnika rezultatu zakładanego do 

osiągnięcia w ramach konkursu 

0 lub 4 

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na 

konkurs) x 100% ≤ (wielkość wskaźnika 

rezultatu operacji / wielkość wskaźnika dla 

konkursu) x 100% 

3.  

W budżecie operacji zaplanowano min. 5% 

środków na działania mające wpływ na 

ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające 

zmianom klimatu 

0 lub 3 Na podstawie wydzielonej pozycji w budżecie 

4.  

W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% 

środków na działania informujące o 

przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach 

LSR 

0 lub 3 Na podstawie wydzielonej pozycji w budżecie 

5.  

Udział wkładu własnego w realizację operacji 

jest większy o 10 punktów procentowych od 

wymaganego 

0 lub 2 Na podstawie złożonego wniosku 

6.  

Wnioskodawca posiada doświadczenie, 

kwalifikacje i zasoby zgodne z zakresem 

planowanej operacji 

0 lub 3 
Na podstawie oświadczenia i przedstawionych 

dokumentów 

                                                           
1 Jeżeli operacja spełnia dane kryterium, wartość punktową należy zaznaczyć w kółko, a w przypadku błędnego zaznaczenia należy przekreślić 

ocenę znakiem „x” i obok złożyć podpis. W przypadku błędnego przekreślenia należy na prawym marginesie Karty, przy wierszu z danym 
kryterium, zapisać wartość punktową dla danego kryterium, zaznaczyć ją w kółko i złożyć podpis. 
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7.  

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku 

prowadzi działalnośćna obszarze LSR od co 

najmniej 12 miesięcy 

0 lub 3 
Na podstawie oświadczenia i przedstawionych 

dokumentów 

8.  

Wnioskodawca korzystał z doradztwa 

prowadzonego przez pracowników LGD i/lub 

wziął udział w szkoleniu dotyczącym danego 

Konkursu 

0 lub 3 
Na podstawie oświadczenia i przedstawionych 

dokumentów 

9.  

Operacja będzie realizowana na obszarze 

miejscowości poniżej 5 000 mieszkańców 

(dane GUS wg stanu na dzień 31.12.2015r.). 

0 lub 4 Na podstawie danych GUS 

10.  

Projekt zostanie 

zrealizowany w 

partnerstwie 

1 partner 
 

0 lub 1 

Opis we wniosku/oświadczenie/ porozumienie, 

umowa partnerska 
2 partnerów 

 

0 lub 2 

powyżej 2 

partnerów 
0 lub 3 

SUMA  X 

Imię i nazwisko oceniającego Podpis Data 

 
Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60% (20pkt.) 


