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KARTA OCENY PROJEKTU 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Perła Jury” 

Projekty grantowe  

 

 

 Wersja: 1 

 

 

NUMER 

WNIOSKU: 

 

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: 

 

TYTUŁ WNIOSKOWANEGO 

PROJEKTU: 

 

 

ZGODNOŚĆ OPERACJI Z PROGRAMEM 

Operacja jest zgodna z PROW 2014-

2020 

□ NIE OPERACJA NIE PODLEGA DALSZEJ OCENIE 

□ TAK  OPERACJA PODLEGA OCENIE ZGODNOSCI Z CELAMI LSR 

ZGODNOŚĆ OPERACJI Z CELAMI LSR 

1. Czy realizacja operacji 
przyczyni się do osiągnięcia celu 
ogólnego 1 lub 3 i  jednego z 
celów szczegółowych 
odpowiadających wybranemu 
celowi LSR? 

 

□ NIE 
 
 OPERACJA NIE PODLEGA DALSZEJ OCENIE 

 

□ TAK □ CO.1- Rozwój obszaru i społeczności LGD „Perła Jury” 

□ C.Szcz.1.1-Zwiększenie wykorzystania zasobów naturalnych, kulturowych i  społecznych także poprzez 

rewitalizację zasobów materialnych i/lub dostępności do usług zdrowotnych, socjalnych oraz komunalnych. 

□ C.Szcz.1.2 - Intensyfikacja działań informacyjno-promocyjnych 

□ C.Szcz.1.3 - Aktywizacja środowiska społeczności lokalnych a także integracji i ekonomii społecznej 

 

□ CO.3- Kultywowanie dziedzictwa lokalnego. 

□ C.Szcz.3.1-Zachowanie tradycji i produktów lokalnych oraz tożsamości społeczności lokalnych. 
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2. Rodzaj przedsięwzięcia jakie 
realizuje operacja. 
 

□ Inwestycje w  infrastrukturę sportową/ rekreacyjną/ wypoczynkową 
□ Działalność promocyjno-informacyjna 

□ Pobudzanie i stymulowanie inicjatyw społecznych 

□ Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego 

Uzasadnienie zgodności operacji 
z zaznaczonymi 
przedsięwzięciami w LSR. 

 
 
 
 
 
 

ZGODNOŚĆ OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU 

 

 LOKALNE KRYTERIA WYBORU 

 

  

OCENA 

maks.-22 

min. - 11 
przyzn. 

1. 

Miejsce 

realizacji 

projektu: 

Operacja będzie realizowana w miejscowości: do 5000 

mieszkańców – 5 pkt. 

powyżej 5000 mieszkańców – 3 pkt. 

Preferencja dla projektów zlokalizowanych w 

miejscowościach, zamieszkałych przez mniej niż  5 

000 mieszkańców  wg stanu na dzień 31.12.2013r – 

dane GUS 

5  

2. 

Wykorzysta

nie 

lokalnych 

zasobów 

Projekt oparty na lokalnych zasobach dziedzictwa 

kulturowego, historycznego,  przyrodniczego, 

społecznego- 5 pkt, 

 

projekt oparty na lokalnych zasobach dziedzictwa 

kulturowego lub przyrodniczego  lub historycznego 

lub społeczne– 3 pkt, 

 

projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt. 

Preferencje dla projektów wykorzystujących 

lokalne walory przyrodniczego, historycznego,  

kulturowego i społeczne. 

 

Ocena dokonywana w oparciu o informacje 

zamieszczone we wniosku oraz dodatkowych  

dokumentach wymaganych przez LGD. 

Kryterium jakościowe wymagające pisemnego 

uzasadnienia przyznanej liczby punktów 

5  

Uzasadnienie do 

kryterium 2 
 

3. 

Zasięg 

projektu pod 

względem 

Projekt uwzględnia działania skierowane do 

następujących do: 

grupy defaworyzowane-  1 pkt 

Preferowane są działania wspierające integrację 

międzypokoleniową różnych grup docelowych. 

  

4  
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grupy 

odbiorców 

dzieci – 1 pkt 

działania wspierają integrację międzypokoleniową 

różnych grup docelowych- 2 pkt 

 

Projekt nie uwzględnia działań skierowanych do ww. 

grup– 0 pkt 
 

Punkty w ramach oceny kryterium sumują się. 

 

Ocena dokonywana w oparciu o informacje 

zamieszczone we wniosku oraz dodatkowych  

dokumentach wymaganych przez LGD. 

 

Kryterium jakościowe wymagające pisemnego 

uzasadnienia przyznanej liczby punktów. 

Uzasadnienie do 

kryterium 3 
 

4 

Zaangażowa

nie lokalnej 

społeczności 

- operacja będzie realizowana przez wnioskodawcę z 

udziałem co najmniej 2 podmiotów, w tym przynajmniej 

jeden jest grupą mieszkańców lub instytucją życia 

lokalnego – 3 pkt 

 

- operacja będzie realizowana przez wnioskodawcę z 

udziałem  1  podmiotu – 2 pkt 

 

- operacja będzie realizowana przez wnioskodawcę 

bez udziału innych podmiotów  - 1 pkt 

Preferencje dla projektów angażujących lokalną 

społeczność. 

 

Ocena dokonywana w oparciu o informacje 

zamieszczone we wniosku oraz dodatkowych  

dokumentach wymaganych przez LGD, w tym 

porozumienia współpracy miedzy podmiotami 

realizującymi operację. 

 

Kryterium jakościowe wymagające pisemnego 

uzasadnienia przyznanej liczby punktów. 

3  

Uzasadnienie do 

kryterium 4 
 

5. 

Zaangażowa

nie 

lokalnych 

organizacji i 

instytucji 

- wnioskodawcą jest organizacją pozarządowa 

działająca na terenie LGD   

– 2 pkt 

 

- wnioskodawcą jest  podmiot inny niż organizacja 

pozarządowa, działający na terenie LGD – 1 pkt 

 

Preferencje dla organizacji pozarządowych. 

  

Ocena dokonywana w oparciu o informacje 

zamieszczone we wniosku. 

2  

6. 

Zasięg 

oddziaływan

ia operacji 

Operacja realizowana przez organizację 

pozarządową skierowana jest do  określonej grupy 

Preferencje dla projektów skierowanych do 

określonej grupy odbiorców, lecz służącej 

społeczności lokalnej więcej niż 1 gminy. 

2  
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odbiorców, lecz służy społeczności lokalnej więcej 

niż 1 gminy – dofinansowanie 100 % - 2 pkt  

lub 

Operacja realizowana przez organizację 

pozarządową skierowana jest do określonej grupy 

odbiorców, lecz służy społeczności lokalnej tylko 1 

gminy – dofinansowanie do 80% - 1 pkt 

lub 

Operacja realizowana przez jednostkę sektora 

finansów publicznych skierowana jest do  określonej 

grupy odbiorców, lecz służy społeczności lokalnej– 

dofinansowanie 63,63% - 1 pkt  

 

 

 

Ocena dokonywana w oparciu o informacje 

zamieszczone we wniosku oraz dodatkowych  

dokumentach wymaganych przez LGD. 

 

Kryterium jakościowe wymagające pisemnego 

uzasadnienia przyznanej liczby punktów 

Uzasadnienie do 

kryterium 6 
 

7 

Korzystanie z 

doradztwa w 

biurze LGD 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa w biurze LGD- 1 

pkt 

 

Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa w biurze LGD- 

0 pkt. 

Preferencje dla Wnioskodawców korzystających z 

doradztwa w biurze LGD, co będzie miało 

przełożenie na wartość merytoryczną wniosku. 

Ocena dokonywana w oparciu o listy z doradztwa. 
1 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            SUMA PUNKTÓW  

IMIĘ  I  NAZWISKO CZŁONKA RADY 

PROGRAMOWEJ : 

 

 

MIEJSCE: DATA: 

CZYTELNY 

PODPIS 

CZŁONKA RADY 

PROGRAMOWEJ: 

 

PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI 1. 2. 
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INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 
Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD przed rozpoczęciem procesu oceny. 
Pola białe wypełnia Członek Rady Programowej biorący udział w ocenie zgodności: 

a. Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem 

b. Ocena zgodności polega na wpisaniu znaku „x” w kratce, z którym dana operacja jest zgodna. Zgodność operacji z LSR zaznacza się tylko z 1 celem. Operacja 
zostanie uznana za zgodną z LSR jeżeli będzie zgodna z celem ogólnym i jednym celem szczegółowym oraz realizuje przedsięwzięcie zapisane w LSR. 

c. Nie wpisanie czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty. 

d. Nie uzupełnienie karty  (po wezwaniu do poprawek przez członków Komisji) zgodnie z procedurą oceny i wyboru skutkuje nieważnością karty 

 


