Załącznik nr 3 do procedur naboru wniosków- projekty konkursowe

(Wzór nr 1)
KARTA OCENY OPERACJI
WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD
Część I
Zakres operacji:
1.

2.
3.

4.
5.

wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR przez aktywizacje i działania
integracyjne oraz podnoszenie wiedzy i zachowań społeczności lokalnej w zakresie ochrony
środowiska, zmian klimatycznych, a także innowacji;
Zachowanie dziedzictwa lokalnego;
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych;
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Część II

Wnioskodawca:………………………………………………………………………………...
Tytuł operacji:……………………………………………………………….............................
Nr operacji wg kolejności wpływu:…………………………………………….......................
Data złożenia wniosku:………………………………………………………………………...
Data przeprowadzenia oceny merytorycznej (posiedzenie Rady LGD):…………...............
Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami:
L.p. Lokalne kryteria oceny operacji Punktacja
Tak – 4 pkt
1. W wyniku operacji realizowane są
wskaźniki realizacji operacji
zawarte w LSR
Nie – 0 pkt

Ocena
...……………....

(max 4 pkt)
2.

Tak – 4 pkt

Operacja ma innowacyjny
charakter

…………………..

Nie – 0 pkt
„Innowacja ” - to wdrażanie nowego lub znacząco

(max 4 pkt)

udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub
procesu, nowej metody marketingowej lub nowej
metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej,
organizacji

miejsca

pracy

lub

stosunkach

z otoczeniem. Przyjęto, że minimalnym wymogiem
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zaistnienia innowacji jest, aby produkt, proces,
metoda marketingowa lub metoda organizacyjna
były nowe (lub znacząco udoskonalone) dla firmy.
Zalicza się tu produkty, procesy i metody, które
dana firma opracowała jako pierwsza, oraz te,
które zostały przyswojone od innych firm lub
podmiotów.

(Wskaźnik jakościowy członek Rady musi
uzasadnić swoją ocenę)

3.

Operacja przewiduje zastosowanie
rozwiązań sprzyjających ochronie
środowiska lub klimatu

Tak – 2 pkt
.................

Nie – 0 pkt
(max 2 pkt)

Między innymi działania i przedsięwzięcia
kształtujące postawy i świadomość proekologiczną,
których koszty ujęto w zestawieniu rzeczowo finansowym

4.

5.

6.

Operacja realizowana jest na
obszarze:
1. kilku miejscowości
objętych LSR
2. kilku miejscowości objętych
LSR, w tym co najmniej jedna
z nich to miejscowość do 500
mieszkańców
Czy operacja będzie realizowana
w miejscowości do 500
mieszkańców
Czy operacja będzie realizowana
w miejscowości do 5 tysięcy
mieszkańców

Nie - 0 pkt
.....................

2 pkt

(max 4 pkt)

4 pkt
Tak – 4 pkt

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

Nie – 0 pkt

(max 4 pkt)

Tak – 2 pkt

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

Nie – 0 pkt

(max 2 pkt)

Dotyczy operacji w zakresie infrastruktury
turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej lub drogowej
gwarantującej spójność terytorialną w zakresie
włączenia społecznego

7.

8.

Czy operacja zakłada promocję
LGD i PROW z wykorzystaniem
logo UE, PROW, LGD
POJEZIERZE RAZEM w formie
innej niż tablica informacyjna (np.
folder, strona internetowa
audycja, wystawa, art. prasowy
itp.)
Wnioskodawca uczestniczył w
szkoleniach organizowanych
przez LGD lub innej formie
doradztwa i co najmniej jeden raz
wypełnił ankietę podsumowującą
doradztwo

Tak - 2 pkt
Nie - 0 pkt

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

(max 2 pkt)

Tak - 2 pkt
Nie - 0 pkt

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

(max 2 pkt)
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9.

10.

Operacja przewiduje udział
środków własnych finansowych w
kosztach kwalifikowalnych
(należy uznać tylko jedną
możliwość):
1. co najmniej 10%
2. od 10,1% do 20%
3. powyżej 20%
Czy operacja przyczynia się do
tworzenia na obszarze LGD
całorocznego produktu
turystycznego
Całoroczny produkt turystyczny – dobro lub usługa
nabywana przez konsumentów (turystów) bez
ograniczeń sezonowych w okresie całego roku
kalendarzowego. Produktem takim może być np.
wydarzenie, usługa, produkt tradycyjny, rzemiosło,
obiekt, szlak, dziedzictwo przyrodnicze lub
kulturowe.

0 - pkt
2 – pkt
4 – pkt
Tak - 2 pkt

.....................
(max 4 pkt)

......................
(max 2 pkt)

Nie - 0 pkt

(Wskaźnik jakościowy członek Rady
musi uzasadnić swoją ocenę)

11.

Czy operacja zakłada realizację
działań w ramach zwiększenia
oferty spędzania czasu wolnego
dla mieszkańców obszaru

Tak - 2 pkt
.......................
Nie - 0 pkt

12.

13.

14.
15.

16.

Czy operacja zakłada realizację
działań w ramach aktywizacji
mieszkańców obszaru w tym osób
niepełnosprawnych lub
zagrożonych wykluczeniem
społecznym
Kosztorys operacji polegających
na budowie, modernizacji
i wyposażeniu bazy m.in.:
kulturalnej, sportowej,
rekreacyjnej oraz infrastruktury
turystycznej i drogowej
przewiduje przeznaczenie na ten
cel co najmniej 70% budżetu
Maksymalna ilość punktów
możliwych do uzyskania

(max 2 pkt)

Tak - 2 pkt
.......................
Nie - 0 pkt

(max 2 pkt)

Tak - 6 pkt
Nie - 0 pkt

40

Minimalna liczba punktów
20
kwalifikująca wniosek do
udzielenia wsparcia
Suma przyznanych punktów
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.......................
(max 6 pkt)

Część III
Uzasadnienie:
1. Operacja ma / nie ma innowacyjny/ego charakter / u, ponieważ
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Operacja przyczynia się / nie przyczynia się do tworzenia na obszarze LGD
całorocznego produktu turystycznego, ponieważ
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
(niewłaściwe skreślić)

Część IV
Wynik oceny operacji:
1. Operacja uzyskała co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów?
2. Czy operacja zostaje uznana za wybraną do udzielenia wsparcia?
………..........................

……..…………………………………….

/miejscowość, data/

/czytelny podpis członka Rady LGD/

Część V
Instrukcja wypełniania karty oceny:
1. W części I karty, członek Rady LGD wskazuje zakres w ramach którego wniosek
został złożony zakreślając właściwy kwadrat znakiem „X”.
2. W części II karty na podstawie informacji pozyskanych po zapoznaniu
się z wnioskiem o udzielenie wsparcia, członek Rady LGD kolejno udziela
odpowiedzi „tak” lub „nie” a tym samym punktuje poszczególne kryteria (zgodnie z
zapisami w kolumnie „punktacja”), wpisując liczbę przyznanych punktów w kolumnie
„ocena”.
3. Spośród kryteriów nr 4, nr 5 i nr 6 należy przyznać punkty co najwyżej w jednym z
nich.
4. W kryterium nr 6 należy przyznać możliwe punkty tylko w przypadku oceny operacji
w zakresie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej lub drogowej
gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego. W innym
przypadku należy wpisać „0” punktów.
5. Natomiast w kryteriach gdzie istnieje możliwość wyboru sposobu jego realizacji
(dotyczy kryterium nr 4 i nr 9 członek Rady LGD przyznaje punkty wskazując tylko
na jedną możliwość (nie ma możliwości sumowania punktacji).
6. Wszystkie punkty z poszczególnych kryteriów należy zsumować i ogólną sumę
wpisać w pozycji „suma”.
7. Następnie w części III karty, należy dokonać uzasadnienia kryteriów jakościowych,
zgodnie z przyjętym stanowiskiem członka Rady LGD. Uzasadniając kryterium
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należy w kilku zdaniach wskazać przyczyny uznania kryterium za spełnione lub
przyczyny uznania kryterium za niespełnione.
8. W kolejnej IV części karty, należy udzielić odpowiedzi na zadane pytania, wpisując
znak „X” w odpowiednie pola uwzględniając fakt, iż:
 20 punktów stanowi wartość 50% możliwych do uzyskania;
 operację uważa się za wybraną do dofinansowania przy uzyskaniu co najmniej
20 punktów czyli 50% możliwych do uzyskania

(Wzór nr 2)
KARTA OCENY OPERACJI
WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD
Część I
Zakres operacji:
1.
a)
b)
c)
d)

gospodarczej
–c
ospodarczą na

2.
obszarze wiejskim objętym LSR:
a)
b)
c)

wyłączeniem operacji polegających

3.
na budowie lub modernizacji targowisk

Część II
Wnioskodawca:………………………………………………………………….
Tytuł operacji:……………………………………………………………….........
Nr operacji wg kolejności wpływu:……………………………………………...
Data złożenia wniosku:…………………
Data przeprowadzenia oceny merytorycznej (posiedzenie Rady LGD):………………….
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Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami:
L.p. Lokalne kryteria oceny
Punktacja
operacji
1. W wyniku operacji
Tak – 2 pkt
realizowane są wskaźniki
realizacji operacji zawarte
Nie – 0 pkt
w LSR
2.

Ocena

...……………....

(max 2 pkt)

Tak – 2 pkt

Operacja ma innowacyjny
charakter

…………………..

Nie – 0 pkt
„Innowacja ” - to wdrażanie nowego lub

(max 2 pkt)

znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu
lub usługi) lub procesu, nowej metody
marketingowej

lub

nowej

metody

organizacyjnej w praktyce gospodarczej,
organizacji miejsca pracy lub stosunkach
z otoczeniem. Przyjęto, że minimalnym
wymogiem zaistnienia innowacji jest, aby
produkt, proces, metoda marketingowa lub
metoda

organizacyjna

były

nowe

(lub

znacząco udoskonalone) dla firmy. Zalicza
się tu produkty, procesy i metody, które dana
firma opracowała jako pierwsza, oraz te,
które zostały przyswojone od innych firm lub
podmiotów.

(Wskaźnik jakościowy członek Rady
musi uzasadnić swoją ocenę)

3.

Operacja przyczyni się do
powstania (należy przez to
rozumieć tworzenie nowych miejsc
pracy w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne):

4.

5.

1. jednego etatu
średniorocznego
2. dwóch etatów
średniorocznych
3. powyżej dwóch
etatów średniorocznych
Podstawę działalności
ubiegającego się o wsparcie
stanowić będą lokalne
produkty rolne wytwarzane
na obszarze objętym LSR
Czy operacja ukierunkowana
jest na zaspokojenie potrzeb
grup defaworyzowanych ze
względu na dostęp do rynku
pracy, określonych w LSR

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

4 pkt

(max 8 pkt)

6 pkt
8 pkt
Tak - 2 pkt
....................

Nie - 0 pkt
(max 2 pkt)
Tak - 2 pkt
.....................

Nie - 0 pkt
(max 2 pkt)

Grupa defaworyzowaną określoną
w LSR stanowią osoby do 25 lat oraz
50+(przynależność do grupy
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weryfikowana jest na podstawie roku
urodzenia i obejmuje cały rok)

6.

7.

8.

Czy operacja zakłada
promocję LGD i PROW
z wykorzystaniem logo UE,
PROW, LGD POJEZIERZE
RAZEM w formie innej niż
tablica informacyjna (np.
folder, strona internetowa
audycja, wystawa itp.)
Wnioskodawca uczestniczył
w szkolenia organizowanych
przez LGD lub innej formie
doradztwa i co najmniej jeden
raz wypełnił ankietę
podsumowującą doradztwo
Kwota wnioskowanego
dofinansowania w przypadku
operacji polegających na
rozwoju działalności
gospodarczej wynosi
1. do 200 tysięcy zł
2. powyżej 200 tysięcy zł

9.

10.

11.
12.

13.

Operacja polega na
podejmowaniu działalności
gospodarczej

Tak - 2 pkt
Nie - 0 pkt
.....................

(max 2 pkt)

Tak - 2 pkt

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

Nie - 0 pkt

(max 2 pkt)

2 pkt
...................
(max 2 pkt)
0 pkt
Tak - 3 pkt
Nie - 0 pkt

Wnioskodawca wspiera
Tak - 1 pkt
finansowo sektor społeczny
(minimum 100 zł w ciągu
Nie - 0 pkt
ostatnich 12 miesięcy)
Maksymalna ilość punktów
24
możliwych do uzyskania
Minimalna liczba punktów
kwalifikująca wniosek do
12
udzielenia wsparcia
Suma przyznanych punktów

...................
(max 3 pkt)
...................
(max 1 pkt)

Część III
Uzasadnienie:
1. Operacja ma/nie ma innowacyjny/ego charakter/u, ponieważ
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
(niewłaściwe skreślić)
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Część IV
Wynik oceny operacji:
3. Operacja uzyskała co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów?
4. Czy operacja zostaje uznana za wybraną do udzielenia wsparcia?
………..........................
/miejscowość, data/

……..…………………………………….
/czytelny podpis członka Rady LGD/

Część V
Instrukcja wypełniania karty oceny:
1. W części I karty, członek Rady LGD wskazuje zakres w ramach którego wniosek
został złożony zakreślając właściwy kwadrat znakiem „X”.
2. W części II karty na podstawie informacji pozyskanych po zapoznaniu się
z wnioskiem o udzielenie wsparcia, kolejno udziela odpowiedzi „tak” lub „nie” a tym
samym punktuje poszczególne kryteria (zgodnie z zapisami w kolumnie „punktacja”),
wpisując liczbę przyznanych punktów w kolumnie „ocena”.
3. Spośród kryteriów nr 8 i nr 9 należy przyznać punkty co najwyżej w jednym z nich.
4. Natomiast w kryterium nr 3 oraz nr 8, gdzie istnieje możliwość wyboru sposobu jego
realizacji członek Rady LGD przyznaje punkty wskazując tylko na jedną możliwość
(nie ma możliwości sumowania punktacji).
5. Wszystkie punkty z poszczególnych kryteriów należy zsumować i ogólną sumę
wpisać w pozycji „suma”.
6. Następnie w części III karty, należy dokonać uzasadnienia kryteriów jakościowych,
zgodnie z przyjętym stanowiskiem członka Rady LGD. Uzasadniając kryterium
należy w kilku zdaniach wskazać przyczyny uznania kryterium za spełnione lub
przyczyny uznania kryterium za niespełnione.
7. W kolejnej IV części karty, należy udzielić odpowiedzi na zadane pytania, wpisując
znak „X” w odpowiednie pola uwzględniając fakt, iż:
 12 punktów stanowi wartość 50% możliwych do uzyskania;
 operację uważa się za wybraną do dofinansowania przy uzyskaniu co najmniej
12 punktów czyli 50% możliwych do uzyskania.
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