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Lokalne Kryteria Wyboru Zadania w ramach Przedsięwzięcia 

1.2.5 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych 
 

 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

nr 1.2 Wsparcie aktywności społecznej nr 1.2.5. 
Wzmocnienie potencjału organizacji 

pozarządowych 

KARTA OCENY ZADANIA  

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 

Liczba 

punktów
1 

Definicja / wyjaśnienie 

1.  

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości 

środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od 

udziału procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez 

zadanie w stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia  

w ramach konkursu 

0 lub 4 

(wnioskowana kwota wsparcia / 

środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika produktu 

zadania /  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 

zadanie 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 

zadania / wielkość wskaźnika 

dla konkursu) x 100% 

3. 

W budżecie zadania 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 

4. 
Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy o co 

najmniej 10 punktów procentowych od wymaganego 
0 lub 2 

Na podstawie złożonego 

wniosku 

5. 
Wnioskodawca posiada doświadczenie, kwalifikacje i zasoby 

zgodne z zakresem planowanego zadania 
0 lub 3 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych dokumentów 

6. 
Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi działalność 

na obszarze LSR od co najmniej 2 lat 
0 lub 3 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych dokumentów 

7. 

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 

SUMA 22 pkt.  X 

imię i nazwisko oceniającego podpis data 

 

 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru Zadania: (13 pkt.) 


