
 
 

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

 
Załącznik nr 4b 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 

 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego 

Minimalna ilość punktów 13 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 200 tys. zł. - 2 pkt 

 jeżeli wnioskowana pomoc jest  powyżej 200 tys. zł. - 0 pkt 

 

3. 

Zaangażowanie 

lokalnej 

społeczności  

 jeżeli  realizacja projektu zakłada zaangażowanie 

wolontariuszy  - 2 pkt 

 jeżeli realizacja projekt zakłada zaangażowanie innego 

partnera społecznego - 1 pkt 

 jeżeli projekt nie zakłada zaangażowania żadnej w w/w 

grup - 0 pkt 

Można sumować punkty! 

 

4. 
Informowanie  

o historii obiektu  
 jeżeli wnioskodawca zakłada umieszczenie tablicy 

informującej o historii obiektu  zabytkowego lub historii 
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miejscowości -4 pkt 

 jeżeli  wnioskodawca  zakłada   informowanie o historii  

obiektu  zabytkowego lub historii miejscowości na swojej 

stronie internetowej – 2 pkt 

 jeżeli wnioskodawca nie  zakłada umieszczenia tablicy 

informującej o historii obiektu zabytkowego lub historii 

miejscowości - 0 pkt 

Można sumować punkty! 

5. 

Innowacyjny 

charakter operacji 

 

 operacja jest innowacyjna – 2 pkt 

 operacja nie jest innowacyjna – 0 pkt 

 

 

6. 

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 

 

 

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 

 


