Kryteria oceny merytorycznej
Ocena merytoryczna składa się z:
a)
oceny zgodności operacji z LSR;
b)
oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami przyjętymi przez LGD.
Ocenę zgodności operacji z LSR dokonuje każdy członek Rady przy pomocy Karty Oceny
Zgodności Operacji z LSR, będącej załącznikiem do niniejszej strategii. Operację można uznać za
zgodną z LSR, kiedy realizuje co najmniej jeden z celów ogólnych, co najmniej jeden z celów
szczegółowych oraz że jest ona zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym w
ramach LSR.
Ocenę zgodności operacji z kryteriami lokalnymi LGD, dokonuje się na jednym z załączników
nr 8 do niniejszej strategii. Oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami dokonuje się na:
a)
Karcie Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami – dla operacji zgłoszonej
przez wnioskodawcę do działania „Wdrażanie LSR – małe projekty”;
b)
Karcie Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami – dla operacji zgłoszonej
przez wnioskodawcę do działania „Odnowa i rozwój wsi”;
c)
Karcie Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami –dla operacji zgłoszonej
przez wnioskodawcę do działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”;
d)
Karcie Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami – dla operacji zgłoszonej
przez wnioskodawcę do działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”;
Poniższe tabele zawierają listy kryteriów oceny zgodności operacji z kryteriami lokalnymi wraz
z ich opisem.

Lp.
1.

Nazwa kryterium
Działalność, której dotyczy
operacja przyczyni się do
poszerzenia oferty lub bazy
turystycznej obszaru LGD: 0 – 1
pkt

2.

Korzyści lub oddziaływanie
operacji dotyczy:0 - 3pkt

3.

Operacja ma innowacyjny
charakter: 0 – 2 pkt

4.

Działalność, której dotyczy
operacja, jest oparta
o wykorzystanie lokalnych
zasobów albo lokalnego

Kryteria lokalne dla operacji zgłaszanych do działania
„Wdrażanie LSR – małe projekty”
Opis kryterium
Ocenie podlega wpływ realizacji operacji na rozwój
lokalnej bazy turystycznej, poszerzanie oferty
turystycznej obszaru LGD oraz kreowania marki
turystycznej. Preferowane są operacje, które
przyczyniają się do powstawania nowych obiektów
turystycznych, nowych przedsiębiorstw działających w
szeroko rozumianej branży turystycznej, nowych
produktów turystycznych, nowych wydarzeń
turystycznych. Preferowane są również operacje
wnoszące nową jakość do już istniejących zasobów
turystycznych obszaru LSR i jej oferty turystycznej.
Oceniany jest zasięg oddziaływania operacji oraz
powszechność pożytków z jej realizacji. Preferowane są
te operacje, które swoim zasięgiem obejmują jak
największy obszar LSR.
Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do obszaru
LGD. Może to oznaczać zastosowanie pomysłów i
rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach,
jednak mających charakter innowacji na terenie LGD.
Zaliczyć tu należy np.: nowatorski sposób wykorzystania
zasobów lokalnych, rozwój nowych rodzajów produkcji
lub usług, zaspokojenie potrzeb, które były pomijane w
dotychczasowych działaniach, modernizację
tradycyjnych form technologii, rozwój nowych funkcji
obszaru, nowy sposób angażowania społeczności
lokalnej w rozwój, itp.
Ocenie podlega stopień wykorzystania przez operację
lokalnych zasobów, dziedzictwa kulturowego,
historycznego lub przyrodniczego. Preferowane są
operacje, które w jak największym stopniu opierają
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5.

6.

7.

Lp.
1.

2.

3.

4.

dziedzictwa kulturowego,
historycznego lub
przyrodniczego: 0 – 10 pkt
Działalność, której dotyczy
operacja przyczynia się do
promowania walorów
regionu/obszaru działania LGD
Dziedzictwo i Rozwój: 0 – 1 pkt
Działalność, której dotyczy
operacja, przyczyni się do
zwiększenia kwalifikacji
mieszkańców, pobudzenia
aktywności ludzi młodych i
wzmocnienia ich więzi z
miejscem zamieszkania: 0 – 10
pkt
Wnioskowana kwota pomocy
wynosi: 0 -5 pkt

działania na zasobach lokalnych oraz dziedzictwie.

Ocenie podlega uwzględnienie w realizacji operacji
działań zmierzających do promocji walorów obszaru
LGD lub upowszechniania informacji na ich temat.
Oceniany jest również wpływ realizacji operacji na
upowszechnianie wiedzy o obszarze LGD i
współkreowanie jej wizerunku.
Oceniany jest wpływ realizacji operacji na młodą część
społeczności obszaru LSR. Preferowane są te operacje,
które kierują swoje działania do dzieci i młodzieży w celu
przybliżania wiedzy o regionie, aktywizowania do
inicjatyw społecznych i wolontarystycznych,
upowszechniania projektów międzypokoleniowych, itp.

Oceniany jest wkład i zaangażowanie Wnioskodawcy w
realizowana operację. Preferowani SA wnioskodawcy
podejmujących mniejsze inicjatywy, a tym samym dąży
się do aktywowania małych grup formalnych i
nieformalnych, które maja szanse na dofinansowanie
niewielkich pod względem kosztów projektów.

Kryteria lokalne dla operacji zgłaszanych do działania
„Odnowa i rozwój wsi”
Nazwa kryterium
Opis kryterium
Wnioskodawca ma doświadczenie w Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy
realizacji projektów: 0 – 10 pkt
w realizacji projektów z udziałem finansowania
zewnętrznego, w tym Unii Europejskiej. Ponadto ocenie
może być również poddany opis zarządzania projektem
przez wnioskodawcę, jego doświadczenie w odniesieniu
do zakresu tematycznego i zasięgu projektu, zaplecze
techniczno-organizacyjne, zaangażowana kadra.
Działalność, której dotyczy operacja Ocenie podlega wpływ realizacji operacji na rozwój
przyczyni się do poszerzenia oferty
lokalnej bazy turystycznej, poszerzanie oferty
lub bazy turystycznej obszaru LGD
turystycznej obszaru LGD oraz kreowania marki
albo wzmocnienia jej marki
turystycznej. Preferowane są operacje, które
turystycznej: 0 – 1 pkt
przyczyniają się do powstawania nowych obiektów
turystycznych, nowych przedsiębiorstw działających w
szeroko rozumianej branży turystycznej, nowych
produktów turystycznych, nowych wydarzeń
turystycznych. Preferowane są również operacje
wnoszące nową jakość do już istniejących zasobów
turystycznych obszaru LSR i jej oferty turystycznej.
Korzyści lub oddziaływanie operacji
Oceniany jest zasięg oddziaływania operacji oraz
dotyczy:
powszechność pożytków z jej realizacji. Preferowane są
0 – 3 pkt
te operacje, które swoim zasięgiem obejmują jak
największy obszar LSR.
Operacja ma innowacyjny charakter: Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do obszaru
0 – 2 pkt
LGD. Może to oznaczać zastosowanie pomysłów i
rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach,
jednak mających charakter innowacji na terenie LGD.
Zaliczyć tu należy np.: nowatorski sposób wykorzystania
zasobów lokalnych, rozwój nowych rodzajów produkcji
lub usług, zaspokojenie potrzeb, które były pomijane
w dotychczasowych działaniach, modernizację
tradycyjnych form technologii, rozwój nowych funkcji
obszaru, nowy sposób angażowania społeczności
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5.

6.

7.

8.

Działalność, której dotyczy operacja,
jest oparta o wykorzystanie
lokalnych zasobów albo lokalnego
dziedzictwa kulturowego,
historycznego lub przyrodniczego: 0
– 10 pkt
Działalność, której dotyczy operacja
przyczynia się do promowania
walorów regionu/obszaru działania
LGD Dziedzictwo i Rozwój: 0 – 1 pkt

Działalność, której dotyczy operacja,
przyczyni się do zwiększenia
kwalifikacji mieszkańców,
pobudzenia aktywności ludzi
młodych i wzmocnienia ich więzi z
miejscem zamieszkania: 0 – 1 pkt
Działalność, której dotyczy operacja
dotyczy obiektów zabytkowych: 0 –
1 pkt

Lp.
1.

Nazwa kryterium
Wnioskodawca ma doświadczenie
w realizacji projektów: 0 – 10 pkt

2.

Powierzchnia gospodarstwa, które
posiada lub w którym pracuje
wnioskodawca, nie przekracza
średniej powierzchni gospodarstwa
rolnego
w województwie:
0 – 1 pkt
Działalność, której dotyczy
operacja, jest oparta
o wykorzystanie
lokalnychproduktów, ich promocję
lub dystrybucję: 0 – 1 pkt

3.

4.

Operacja ma innowacyjny
charakter: 0 – 2 pkt

lokalnej w rozwój, itp.
Ocenie podlega stopień wykorzystania przez operację
lokalnych zasobów, dziedzictwa kulturowego,
historycznego lub przyrodniczego. Preferowane są
operacje, które w jak największym stopniu opierają
działania na zasobach lokalnych oraz dziedzictwie.
Ocenie podlega uwzględnienie w realizacji operacji
działań zmierzających do promocji walorów obszaru
LGD lub upowszechniania informacji na ich temat.
Oceniany jest również wpływ realizacji operacji na
upowszechnianie wiedzy o obszarze LGD i
współkreowanie jej wizerunku.
Oceniany jest wpływ realizacji operacji na młodą część
społeczności obszaru LSR. Preferowane są te operacje,
które kierują swoje działania do dzieci i młodzieży w celu
przybliżania wiedzy o regionie, aktywizowania do
inicjatyw społecznych i wolontarystycznych,
upowszechniania projektów międzypokoleniowych, itp.
Oceniany jest wkład w zachowanie dziedzictwa kultury
materialnej. Preferowane sa działania zmierzające do
poprawy stanu obiektów zabytkowych i przeznaczenie
ich na cele publiczne związane z rozwojem życia
kulturalnego i turystyki wiejskiej

Kryteria lokalne dla operacji zgłaszanych do działania
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
Opis kryterium
Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy
w realizacji projektów z udziałem finansowania
zewnętrznego, w tym Unii Europejskiej. Ponadto ocenie
może być również poddany opis zarządzania projektem
przez wnioskodawcę, jego doświadczenie w odniesieniu
do zakresu tematycznego i zasięgu projektu, zaplecze
techniczno-organizacyjne, zaangażowana kadra.
Ocenie podlega wielkość gospodarstwa rolnego
wnioskodawcy w stosunku do średniej powierzchni
gospodarstwa rolnego w województwie. Preferowani są
wnioskodawcy posiadający najmniejsze gospodarstwa
rolne, a więc najbardziej potrzebujący przekwalifikowania
na działalność nierolniczą.

Ocenie podlega stopień wykorzystania przez operację
lokalnych produktów,a także sposób ich promocji i
dystrybucji. Preferowane są operacje rozwijające
działaność nie związana ściśle z rolnictwem ale bazująca
na lokalnej produkcji rolnej, produktach rzemieślniczych i
rękodzielniczych.
Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do obszaru
LGD. Może to oznaczać zastosowanie pomysłów i
rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach,
jednak mających charakter innowacji na terenie LGD.
Zaliczyć tu należy np.: nowatorski sposób wykorzystania
zasobów lokalnych, rozwój nowych rodzajów produkcji
lub usług, zaspokojenie potrzeb, które były pomijane
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5.

6.

7.

Działalność, której dotyczy operacja
jest oparta o wykorzystanie
lokalnych zasobów albo lokalnego
dziedzictwa kulturowego,
historycznego lub przyrodniczego: 0
– 10 pkt
Działalność, której dotyczy operacja
przyczynia się do promowania
walorów regionu/obszaru działania
LGD Dziedzictwo i Rozwój: 0 – 1
pkt
Działalność, której dotyczy operacja
nie jest szkodliwa dla środowiska
naturalnego: 0 – 2 pkt

Lp.
1.

Nazwa kryterium
Wnioskodawca ma doświadczenie
w realizacji projektów: 0 – 10 pkt

2.

Działalność, której dotyczy operacja
przyczyni się do poszerzenia oferty
lub bazy turystycznej obszaru LGD
albo wzmocnienia jej marki
turystycznej: 0 – 1 pkt

3.

Realizacja operacji spowoduje
utworzenie, w przeliczeniu na pełne
etaty średnioroczne: 0 – 2 pkt

4.

0 pkt - 1 miejsce pracy
1 pkt - od 2 do 5 miejsc pracy
2 pkt - powyżej 5 miejsc pracy
Operacja ma innowacyjny
charakter: 0 – 2 pkt

w dotychczasowych działaniach, modernizację
tradycyjnych form technologii, rozwój nowych funkcji
obszaru, nowy sposób angażowania społeczności
lokalnej w rozwój, itp.
Ocenie podlega stopień wykorzystania przez operację
lokalnych zasobów, dziedzictwa kulturowego,
historycznego lub przyrodniczego. Preferowane są
operacje, które w jak największym stopniu opierają
działania na zasobach lokalnych oraz dziedzictwie.
Ocenie podlega uwzględnienie w realizacji operacji
działań zmierzających do promocji walorów obszaru LGD
lub upowszechniania informacji na ich temat. Oceniany
jest również wpływ realizacji operacji na
upowszechnianie wiedzy o obszarze LGD i
współkreowanie jej wizerunku.
Oceniany jest wpływ realizacji operacji na środowisko
naturalne. Preferowane są operację, które w
najmniejszym stopniu ingerują
w środowisko naturalne.
Kryteria lokalne dla operacji zgłaszanych do działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
Opis kryterium
Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy
w realizacji projektów z udziałem finansowania
zewnętrznego, w tym Unii Europejskiej. Ponadto ocenie
może być również poddany opis zarządzania projektem
przez wnioskodawcę, jego doświadczenie w odniesieniu
do zakresu tematycznego i zasięgu projektu, zaplecze
techniczno-organizacyjne, zaangażowana kadra.
Ocenie podlega wpływ realizacji operacji na rozwój
lokalnej bazy turystycznej, poszerzanie oferty
turystycznej obszaru LGD oraz kreowania marki
turystycznej. Preferowane są operacje, które
przyczyniają się do powstawania nowych obiektów
turystycznych, nowych przedsiębiorstw działających w
szeroko rozumianej branży turystycznej, nowych
produktów turystycznych, nowych wydarzeń
turystycznych. Preferowane są również operacje
wnoszące nową jakość do już istniejących zasobów
turystycznych obszaru LSR i jej oferty turystycznej.
Oceniana jest korzyść ekonomiczna operacji dla obszaru
LGD pod kątem tworzenia nowych miejsc pracy.
Preferowane są operacje wskazujące na utworzenie jak
największej liczby nowych miejsc pracy.

Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do obszaru
LGD. Może to oznaczać zastosowanie pomysłów i
rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach,
jednak mających charakter innowacji na terenie LGD.
Zaliczyć tu należy np.: nowatorski sposób wykorzystania
zasobów lokalnych, rozwój nowych rodzajów produkcji
lub usług, zaspokojenie potrzeb, które były pomijane
w dotychczasowych działaniach, modernizację
tradycyjnych form technologii, rozwój nowych funkcji
obszaru, nowy sposób angażowania społeczności
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5.

6.

7.

Działalność, której dotyczy
operacja, jest oparta o
wykorzystanie lokalnych zasobów
albo lokalnego dziedzictwa
kulturowego, historycznego lub
przyrodniczego: 0 – 10 pkt
Działalność, której dotyczy operacja
przyczynia się do promowania
walorów regionu/obszaru działania
LGD Dziedzictwo i Rozwój: 0 – 1
pkt
Działalność, której dotyczy operacja
nie jest szkodliwa dla środowiska
naturalnego: 0 – 2 pkt

lokalnej w rozwój, itp.
Ocenie podlega stopień wykorzystania przez operację
lokalnych zasobów, dziedzictwa kulturowego,
historycznego lub przyrodniczego. Preferowane są
operacje, które w jak największym stopniu opierają
działania na zasobach lokalnych oraz dziedzictwie.
Ocenie podlega uwzględnienie w realizacji operacji
działań zmierzających do promocji walorów obszaru LGD
lub upowszechniania informacji na ich temat. Oceniany
jest również wpływ realizacji operacji na
upowszechnianie wiedzy o obszarze LGD
i współkreowanie jej wizerunku.
Oceniany jest wpływ realizacji operacji na środowisko
naturalne. Preferowane są operację, które w
najmniejszym stopniu ingerują
w środowisko naturalne.

Procedura zmiany kryteriów lokalnych
1. O ewentualną zmianę kryteriów lokalnych Rada Decyzyjna Lokalnej Grupy Działania „Dziedzictwo
i Rozwój” wnioskuje do Walnego Zebrania Członków. Wniosek o zmianę kryteriów lokalnych
kierowany jest do Walnego Zebrania Członków w trosce o zrównoważony i zintegrowany rozwój
obszaru funkcjonowania LGD „Dziedzictwo i Rozwój”; Rada uzasadnia wniosek zmianą sytuacji
społeczno-gospodarczej obszaru i/lub stopniem realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach
poszczególnych obszarów tematycznych (celów ogólnych, celów szczegółowych).
2. Walne Zebranie Członków przekazuje swoją propozycję odnośnie kryteriów lokalnych Zarządowi
Lokalnej Grupy Działania „Dziedzictwo i Rozwój”, a ten – po akceptacji – kieruje je do Rady
Decyzyjnej i określa datę, od której stają się obowiązujące.

Zatwierdzono w dniu 21.04.2010r. na Walnym Zebraniu Członków.

Podpis Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków

Jerzy Koziński
…………………………………………
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SCHEMAT PROCEDURY WYBORU OPERACJI
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Agencja Płatnicza

Informacja
o zawarciu
umowy

Samorząd Wojewódzki - podmiot wdrażający

Przekazanie listy
rankingowej oraz
wniosków o pomoc

Rada dokonuje oceny
zgodności wniosku z LSR
oraz oceny merytorycznej
złożonych wniosków
(zgodnie z Kartą Oceny
Merytorycznej)

Rada LGD

Przekazanie wniosków
wraz z dokumentacją

Przyjęcie wniosków

Biuro LGD

Złożenie wniosku o
pomoc w
określonym miejscu
oraz terminie
Umowa o
dofinansowanie
projektu

Wezwanie do
uzupełnienia
braków we
wniosku

Umowa o
dofinansowanie
projektu

Wnioskodawca
6

2.Karta oceny zgodności operacji z LSR

Wniosek nr: .. .................złożony przez: ........ .....................
Nazwa operacji: ......................................
Działanie PROW:
□ - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
□ -Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
□ - Odnowa i rozwój wsi
□ - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty
1.
Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR?:
celu 1: Podniesienie atrakcyjności turystycznej i wypoczynkowej obszaru LGD
□ tak □ nie
- celu 2: Dziedzictwo kulturowe ważnym czynnikiem rozwoju, integracji i promocji obszaru
□ tak □ nie
- celu 3: Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców obszaru LGD „Dziedzictwo i
Rozwój”
□ tak □ nie
2.
Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR?
- celu 1.1: Ochrona zasobów przyrody ze szczególnym uwzględnieniem sieci Natura 2000
□ tak
□ nie
- celu 1.2: Rozwój małej infrastruktury turystycznej
□ tak
□ nie
celu 1.3: Rozwój agroturystyki
□ tak
□ nie
celu 2.1: Aktywna promocja walorów kulturalnych
□ tak
□ nie
celu 2.2: Rozwój życia kulturalnego i podtrzymywanie tożsamości społeczności
wiejskiej
□ tak □ nie
celu 3.1: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej
□ tak □ nie
celu 3.2: Działania edukacyjne, szkoleniowe i informacyjne LGD na rzecz
mieszkańców
□ tak
□ nie
3.
Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR?
- przedsięwzięciem I: Wykorzystanie walorów przyrodniczych jako cennych atutów obszaru
LGD „Dziedzictwo i Rozwój”
□ tak
□ nie
- przedsięwzięcie II: Utworzenie konkurencyjnej oferty turystycznej dla mikroregionu LGD
„Dziedzictwo i Rozwój”
□ tak
□ nie
- przedsięwzięcie III: Podejmowanie działań w zakresie rozwoju turystyki jako alternatywa dla
rozwoju obszarów wiejskich
□ tak
□ nie
- przedsięwzięcie IV: Budowa wizerunku kulturalnego obszaru
□ tak
□ nie
- przedsięwzięcie V: Podejmowanie inicjatyw w celu uatrakcyjnienia oferty kulturalnej
□ tak
□ nie
- przedsięwzięcie VI: Budowa otoczenia i narzędzi wspierających rozwój przedsiębiorczości
wiejskiej
□ tak
□ nie
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- przedsięwzięcie VII: Podnoszenie świadomości i wykształcenia społeczności wiejskiej
□ tak
□ nie
Uzasadnienie zgodności operacji z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR (w
uzasadnieniu należy m.in. wykazać, że ocenianą operację można uznać za operację
rekomendowaną w ramach LSR):
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Głosuję za uznaniem/nieuznaniem* operacji za zgodną z LSR ( niepotrzebne skreślić).
Instrukcja wypełnienia karty
W odniesieniu do każdego celu i przedsięwzięcia wyszczególnionego w punktach 1, 2 i 3 należy
wybrać i zaznaczyć odpowiedź „tak" lub odpowiedź „nie" przez postawienie znaku X w
odpowiednim polu.
Operację można uznać za zgodną z LSR, gdy z odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w
punktach 1, 2 i 3 wynika, że jej realizacja przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu
ogólnego LSR, co najmniej jednego celu szczegółowego LSR oraz że jest ona zgodna z co
najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR.

Zatwierdzono w dniu 21.04.2010r. na Walnym Zebraniu Członków.

Podpis Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków

Jerzy Koziński
…………………………………………
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3.Karty oceny wniosku wg. kryterium lokalnego wraz z instrukcją wypełniania
a) Karta Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami
dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych na obszarze LGD „Dziedzictwo i Rozwój”
do działania „Wdrażanie LSR – małe projekty”;
b) Karta Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami
dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych na obszarze LGD „Dziedzictwo i Rozwój”
do działania „Odnowa i rozwój wsi”;
c) Karta Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami
dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych na obszarze LGD „Dziedzictwo i Rozwój”
do działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”;
d) Karta Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami
dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych na obszarze LGD „Dziedzictwo i Rozwój”
do działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
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Karta Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami
dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych na obszarze LGD „Dziedzictwo i Rozwój”
do działania „Wdrażanie LSR – małe projekty”

Wniosek nr: ... .............................złożony przez: ....................................................
Nazwa operacji:............................. ...........................................................................
Data złożenia wniosku: ....................................................
Nazwa wnioskodawcy: ......................................................................................
Lokalne kryteria oceny operacji
1.

2.

Działalność, której dotyczy operacja
przyczyni się do poszerzenia oferty lub
bazy turystycznej obszaru LGD albo
wzmocnienia jej markę turystyczną
Korzyści lub oddziaływanie operacji

3.

Operacja ma innowacyjny charakter

4.

Działalność, której dotyczy operacja, jest
oparta o wykorzystanie lokalnych
zasobów albo lokalnego dziedzictwa
kulturowego, historycznego lub
przyrodniczego

5.

6.

7.

Działalność, której dotyczy operacja
przyczynia się do promowania walorów
regionu/obszaru działania LGD
„Dziedzictwo i Rozwój”
Działalność, której dotyczy operacja,
przyczyni się do zwiększenia kwalifikacji
mieszkańców, pobudzenia aktywności
ludzi młodych i wzmocnienia ich więzi z
miejscem zamieszkania

Wnioskowana kwota pomocy wynosi:

Uwagi
0-nie
1-tak

0 pkt - jednej miejscowości
1 pkt - co najmniej 2 miejscowości, lecz nie
więcej niż jednej gminy
2 pkt - od 2 do 4 gmin objętych LSR
3 pkt - wszystkich gmin objętych LSR
0-nie
2-tak
0 pkt - działalność nie wpisuje się w żaden
warunek mocnych stron analizy SWOT,
3 pkt - działalność wpisuje się przynajmniej
w 1 warunek mocnych stron analizy SWOT,
5 pkt - działalność wpisuje się przynajmniej
w 2 warunki mocnych stron analizy SWOT,
10 pkt - działalność wpisuje się
przynajmniej w 3 warunki mocnych stron
analizy SWOT.
0-nie dotyczy
1-tak

0 pkt – nie zgodna z żadnym warunkiem
mocnych stron analizy SWOT,
3 pkt - zgodna przynajmniej z 1 warunkiem
mocnych stron analizy SWOT,
5 pkt - zgodna przynajmniej z 2 warunkami
mocnych stron analizy SWOT,
10 pkt - zgodna przynajmniej z 3
warunkami mocnych stron analizy SWOT.
0 pkt – powyżej 20 tys. zł,
3 pkt – od 15 do 20 tys. zł,
5 pkt – mniej niż 15 tys. zł.

SUMA PUNKTÓW:

Przyznana
ocena
.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

……………………………………………….
czytelny podpis członka Rady
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Instrukcja wypełniania karty oceny
operacji według lokalnych kryteriów wyboru
W odniesieniu do każdego kryterium wyszczególnionego w punkcie Lokalne kryteria oceny
operacji należy wybrać właściwą odpowiedź i przyznać liczbę punktów zgodnie z punktacją
w rubryce „Uwagi”. Wypełniamy kolumnę „Przyznana ocena” dla wszystkich kryteriów, a
następnie sumujemy wszystkie rubryki, a wynik (sumę) wpisujemy w rubrykę „Suma”. Pod
tabelą Członek Rady składa czytelny podpis.
Definicja innowacyjności operacji:
Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do obszaru LGD. Może oznaczać:
- zastosowanie pomysłów i rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających
charakter innowacji na terenie LGD
- nowatorski sposób wykorzystania zasobów lokalnych,
- rozwój nowych rodzajów produkcji lub usług,
- zaspokojenie potrzeb, które były pomijane w dotychczasowych działaniach,
- modernizację tradycyjnych form technologii, rozwój nowych funkcji obszaru,
- nowy sposób angażowania społeczności lokalnej w rozwój, itp.
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Karta Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami
dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych na obszarze LGD „Dziedzictwo i Rozwój”
do działania „Odnowa i rozwój wsi”

Wniosek nr: ... .............................złożony przez: ....................................................
Nazwa operacji:............................. ...........................................................................
Data złożenia wniosku: ....................................................
Nazwa wnioskodawcy: ......................................................................................
Lokalne kryteria oceny operacji
1.

2.

3.

Wnioskodawca ma doświadczenie w
realizacji projektów

Działalność, której dotyczy operacja
przyczyni się do poszerzenia oferty lub
bazy turystycznej obszaru LGD albo
wzmocnienia marki turystycznej
Korzyści lub oddziaływanie operacji

4.

Operacja ma innowacyjny charakter

5.

Działalność, której dotyczy operacja, jest
oparta o wykorzystanie lokalnych
zasobów albo lokalnego dziedzictwa
kulturowego, historycznego lub
przyrodniczego

6.

7.

8.

Działalność, której dotyczy operacja
przyczynia się do promowania walorów
regionu/obszaru działania LGD
„Dziedzictwo i Rozwój”
Działalność, której dotyczy operacja,
przyczyni się do zwiększenia kwalifikacji
mieszkańców, pobudzenia aktywności
ludzi młodych i wzmocnienia ich więzi z
miejscem zamieszkania
Działalność, której dotyczy operacja
dotyczy obiektów zabytkowych

Uwagi
0 pkt - wnioskodawca nie zrealizował
żadnego projektu,
3 pkt – wnioskodawca zrealizował minimum
1 projekt,
5 pkt – wnioskodawca zrealizował minimum
2 projekty,
10 pkt – wnioskodawca zrealizował
minimum 3 projekty.
0-nie
1-tak

0 pkt - jednej miejscowości
1 pkt - co najmniej 2 miejscowości, lecz nie
więcej niż jednej gminy
2 pkt - od 2 do 4 gmin objętych LSR
3 pkt - wszystkich gmin objętych LSR
0-nie
2-tak
0 pkt - działalność nie wpisuje się w żaden
warunek mocnych stron analizy SWOT,
3 pkt - działalność wpisuje się przynajmniej
w 1 warunek mocnych stron analizy SWOT,
5 pkt - działalność wpisuje się przynajmniej
w 2 warunki mocnych stron analizy SWOT,
10 pkt - działalność wpisuje się
przynajmniej w 3 warunki mocnych stron
analizy SWOT,
0-nie
1-tak

Przyznana
ocena

.........

.........

.........

.........

.........

.........

0-nie
1-tak
.........

0-nie
1-tak

SUMA PUNKTÓW:

.........

……………………………………………….
czytelny podpis członka Rady
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Instrukcja wypełniania karty oceny
operacji według lokalnych kryteriów wyboru
W odniesieniu do każdego kryterium wyszczególnionego w punkcie Lokalne kryteria oceny
operacji należy wybrać właściwą odpowiedź i przyznać liczbę punktów zgodnie z punktacją
w rubryce „Uwagi”. Wypełniamy kolumnę „Przyznana ocena” dla wszystkich kryteriów, a
następnie sumujemy wszystkie rubryki, a wynik (sumę) wpisujemy w rubrykę „Suma”. Pod
tabelą Członek Rady składa czytelny podpis.
Definicja innowacyjności operacji:
Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do obszaru LGD. Może oznaczać:
- zastosowanie pomysłów i rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających
charakter innowacji na terenie LGD
- nowatorski sposób wykorzystania zasobów lokalnych,
- rozwój nowych rodzajów produkcji lub usług,
- zaspokojenie potrzeb, które były pomijane w dotychczasowych działaniach,
- modernizację tradycyjnych form technologii, rozwój nowych funkcji obszaru,
- nowy sposób angażowania społeczności lokalnej w rozwój, itp.
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Karta Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami
dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych na obszarze LGD „Dziedzictwo i Rozwój”
do działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Wniosek nr: ... .............................złożony przez: ....................................................
Nazwa operacji:............................. ...........................................................................
Data złożenia wniosku: ....................................................
Nazwa wnioskodawcy: ......................................................................................
Lokalne kryteria oceny operacji
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Wnioskodawca ma doświadczenie w
realizacji projektów

Powierzchnia gospodarstwa, które
posiada lub w którym pracuje
wnioskodawca
Działalność, której dotyczy operacja jest
oparta o wykorzystanie lokalnych
produktów, ich promocję lub dystrybucję
Operacja ma innowacyjny charakter
Działalność, której dotyczy operacja, jest
oparta o wykorzystanie lokalnych
zasobów albo lokalnego dziedzictwa
kulturowego, historycznego lub
przyrodniczego

Działalność, której dotyczy operacja
przyczynia się do promowania walorów
regionu/obszaru działania LGD
„Dziedzictwo i Rozwój”
Działalność, której dotyczy operacja, nie
jest szkodliwa dla środowiska naturalnego

Uwagi

Przyznana
ocena

0 pkt - wnioskodawca nie zrealizował
żadnego projektu,
3 pkt – wnioskodawca zrealizował minimum
1 projekt,
5 pkt – wnioskodawca zrealizował minimum
2 projekty,
10 pkt – wnioskodawca zrealizował
minimum 3 projekty.
0-powyżej 5 ha
1-do 5 ha

.........

0-nie
1-tak

.........

0-nie
2-tak
0 pkt - działalność nie wpisuje się w żaden
warunek mocnych stron analizy SWOT,
3 pkt - działalność wpisuje się przynajmniej
w 1 warunek mocnych stron analizy SWOT,
5 pkt - działalność wpisuje się przynajmniej
w 2 warunki mocnych stron analizy SWOT,
10 pkt - działalność wpisuje się
przynajmniej w 3 warunki mocnych stron
analizy SWOT.
0-nie
1-tak

0-nie
2-tak

SUMA PUNKTÓW:

.........

.........

.........

.........

.........
.........

……………………………………………….
czytelny podpis członka Rady
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Instrukcja wypełniania karty oceny
operacji według lokalnych kryteriów wyboru
W odniesieniu do każdego kryterium wyszczególnionego w punkcie Lokalne kryteria oceny
operacji należy wybrać właściwą odpowiedź i przyznać liczbę punktów zgodnie z punktacją
w rubryce „Uwagi”. Wypełniamy kolumnę „Przyznana ocena” dla wszystkich kryteriów, a
następnie sumujemy wszystkie rubryki, a wynik (sumę) wpisujemy w rubrykę „Suma”. Pod
tabelą Członek Rady składa czytelny podpis.
Definicja innowacyjności operacji:
Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do obszaru LGD. Może oznaczać:
- zastosowanie pomysłów i rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających
charakter innowacji na terenie LGD
- nowatorski sposób wykorzystania zasobów lokalnych,
- rozwój nowych rodzajów produkcji lub usług,
- zaspokojenie potrzeb, które były pomijane w dotychczasowych działaniach,
- modernizację tradycyjnych form technologii, rozwój nowych funkcji obszaru,
- nowy sposób angażowania społeczności lokalnej w rozwój, itp.
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Karta Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami
dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych na obszarze LGD „Dziedzictwo i Rozwój”
do działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Wniosek nr: ... .............................złożony przez: ....................................................
Nazwa operacji:............................. ...........................................................................
Data złożenia wniosku: ....................................................
Nazwa wnioskodawcy: ......................................................................................
Lokalne kryteria oceny operacji
1.

2.

3.

Wnioskodawca ma doświadczenie w
realizacji projektów

Działalność, której dotyczy operacja
przyczyni się do poszerzenia oferty lub
bazy turystycznej obszaru LGD albo
wzmocnienia jej marki turystycznej
Realizacja operacji spowoduje utworzenie
nowych miejsc pracy, w przeliczeniu na
pełne etaty średnioroczne

4.

Operacja ma innowacyjny charakter

5.

Działalność, której dotyczy operacja, jest
oparta o wykorzystanie lokalnych
zasobów albo lokalnego dziedzictwa
kulturowego, historycznego lub
przyrodniczego

6.

7.

Działalność, której dotyczy operacja
przyczynia się do promowania walorów
regionu/obszaru działania LGD
„Dziedzictwo i Rozwój”
Działalność, której dotyczy operacja, nie
jest szkodliwa dla środowiska naturalnego

Uwagi
0 pkt - wnioskodawca nie zrealizował
żadnego projektu,
3 pkt – wnioskodawca zrealizował minimum
1 projekt,
5 pkt – wnioskodawca zrealizował minimum
2 projekty,
10 pkt – wnioskodawca zrealizował
minimum 3 projekty.
0-nie
1-tak

0 pkt - 1 miejsce pracy
1 pkt - od 2 do 5 miejsc pracy
2 pkt - powyżej 5 miejsc pracy
0-nie
2-tak
0 pkt - działalność nie wpisuje się w żaden
warunek mocnych stron analizy SWOT,
3 pkt - działalność wpisuje się przynajmniej
w 1 warunek mocnych stron analizy SWOT,
5 pkt - działalność wpisuje się przynajmniej
w 2 warunki mocnych stron analizy SWOT,
10 pkt - działalność wpisuje się
przynajmniej w 3 warunki mocnych stron
analizy SWOT.
0-nie
1-tak

2-tak
0-nie

SUMA PUNKTÓW:

Przyznana
ocena

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

……………………………………………….
czytelny podpis członka Rady
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Instrukcja wypełniania karty oceny
operacji według lokalnych kryteriów wyboru
W odniesieniu do każdego kryterium wyszczególnionego w punkcie Lokalne kryteria oceny
operacji należy wybrać właściwą odpowiedź i przyznać liczbę punktów zgodnie z punktacją
w rubryce „Uwagi”. Wypełniamy kolumnę „Przyznana ocena” dla wszystkich kryteriów, a
następnie sumujemy wszystkie rubryki, a wynik (sumę) wpisujemy w rubrykę „Suma”. Pod
tabelą Członek Rady składa czytelny podpis.
Definicja innowacyjności operacji:
Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do obszaru LGD. Może oznaczać:
- zastosowanie pomysłów i rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających
charakter innowacji na terenie LGD
- nowatorski sposób wykorzystania zasobów lokalnych,
- rozwój nowych rodzajów produkcji lub usług,
- zaspokojenie potrzeb, które były pomijane w dotychczasowych działaniach,
- modernizację tradycyjnych form technologii, rozwój nowych funkcji obszaru,
- nowy sposób angażowania społeczności lokalnej w rozwój, itp.

Zatwierdzono w dniu 21.04.2010r. na Walnym Zebraniu Członków.

Podpis Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków

Jerzy Koziński
…………………………………………
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