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Załącznik nr 4a – wzór kart oceny wg lokalnych kryteriów” duże projekty” 

do Procedury obsługi operacji w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż 

LGD na tzw. „duże projekty”. 

NUMER KONKURSU Numer generowany automatycznie 

NUMER WNIOSKU Numer generowany automatycznie 

DATA WPŁYWU Data generowana automatycznie 

TYTUŁ PROJEKTU Tytuł generowany automatycznie 

NAZWA WNIOSKODAWCY Nazwa generowana automatycznie 

 

Budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej,  

lub kulturalnej 

Minimalna ilość punktów 11 pkt 

L.p. Nazwa kryterium Punktacja Przyznana ocena 

1. Współpraca z LGD 

 jeżeli na etapie konsultacji społecznych opracowania LSR, 

został złożony „arkusz pomysłu” dotyczący wnioskowanej 

operacji - 3 pkt 

 jeżeli beneficjent zakłada informowanie  

(z wykorzystaniem loga LGD) o LGD, jako pośredniku  

w uzyskaniu wsparcia na realizację operacji - 2 pkt 

 jeżeli wniosek został wcześniej skonsultowany   

z pracownikiem biura LGD - 2 pkt 

 jeżeli beneficjent nie współpracował i nie chce 

współpracować z LGD - 0 pkt  

    Można sumować punkty! 

 

2. Wartości pomocy 

Punktacja pozwoli lepiej kontrolować realizację wskaźnika 

produktu.  

 jeżeli wnioskowana pomoc jest do 90 tys. zł. - 0 pkt 

 jeżeli wnioskowana pomoc jest od 90 tys. do 200tyś. zł - 3 

pkt 

 

3. 
Zagospodarowanie 

terenu 

 jeżeli realizacja przedsięwzięcia uwzględnia 

zagospodarowanie terenu wokół danej inwestycji – 3 pkt 

 jeżeli realizacji przedsięwzięcia nie uwzględnia 

zagospodarowanie terenu wokół danej inwestycji – 0 pkt. 

 

4. 

Innowacyjny 

charakter operacji 

 

Punktacja ma za zadanie preferować operacje, które 

zakładają rozwiązania innowacyjne. 

 operacja jest innowacyjna – 3 pkt 
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 operacja nie jest innowacyjna – 0 pkt 

5. 

Działania 

proekologiczne 

 

 jeżeli operacja zakłada ograniczenie negatywnego 

oddziaływania na środowisko – 3 pkt 

 jeżeli operacja zakłada wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii – 2 pkt 

 jeżeli operacja nie zakłada w/w działań – 0 pkt 

  Można sumować punkty! 

 

S U M A    P U N K T Ó W 
 

 

Instrukcja wypełnienia karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru: 

Po zapoznaniu się z wnioskiem należy przystąpić do wypełniania karty oceny operacji według lokalnych kryteriów 

oceny, przez przyznawanie punktów wg kryteriów ustalonych w karcie i wpisywaniu ich w kolumnie „Przyznana 

ocena”. Następnie należy podsumować punkty i wpisać w wierszu „suma punktów”. Obowiązkowo należy wpisać 

swoje imię i nazwisko oraz złożyć podpis.  

Imię i nazwisko: Imię i nazwisko generowane automatycznie 

Funkcja: Funkcja generowana automatycznie 

Podpis:  

Data: Data generowana automatycznie 

 


