
Załącznik nr 1  

do Procedury wyboru i 

oceny operacji w ramach 

LSR i operacji własnych 

 

 

WZÓR KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI W RAMACH LSR I OPRACJI 

WŁASNYCH Z PROGRAMEM 

 

Miejsce na pieczęć 

LGD 

 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z PROGRAMEM 

  

 

NUMER WNIOSKU: 

 

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: 

 

NAZWA / TYTUŁ 

WNIOSKU: 

 

 

I. ZAKRES OPERACJI  (zgodność operacji z PROW 2014-2020) 

 

1 

wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy 

społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, 

także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 

TAK 

2 

rozwój przedsiębiorczości, w tym: podejmowanie działalności gospodarczej, 

tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych 

bedących przedsiębiorstwami spożywczymi, rozwijanie działaności 

gospodarczej, podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w 

zakresie rozwoju przedsiębiorczości 

TAK 

3 
wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność 

gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR 

TAK 

4 rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych TAK 

5 zachowanie dziedzictwa lokalnego TAK 

6 
budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 

TAK 

7 budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych TAK 

8 promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych TAK 



  

II.Zgodność operacji z Celami ogólnymi, szczegółowymi oraz przedsięwzięciami  

zawartymi w LSR na lata 2014-2023 

1.0 Cel ogólny 1  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD 
TAK 

1.1 
Cel 

szczegółowy 
 Rozwój kompetencji mieszkańców obszaru LGD 

TAK 

Przedsięwzięcia: 

1.1.1 
Działania edukacyjne zwiększające  kompetencje zawodowe mieszkańców 

obszaru LGD 

TAK 

1.1.2 
Działania edukacyjne lub doradcze dla osób chcących podejmować lub 

rozwijać działalność gospodarczą na obszarze LGD. 

TAK 

1.1.3 
Działania wspierające współpracę między podmiotami wykonującymi 

działalność gospodarczą na obszarze LGD. 

TAK 

1.2 
Cel 

szczegółowy 

 Rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej na  

obszarze LGD. 
TAK 

Przedsięwzięcia: 

1.2.1 Tworzenie  lub  rozwijanie działalności gospodarczej 
TAK 

1.2.2 
Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji 

polegających na budowie lub modernizacji targowisk. 

TAK 

1.2.3 Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów 
TAK 

2.0 Cel ogólny 2  Rozwój Turystyki na obszarze LGD. 
TAK 

2.1 
Cel 

szczegółowy 
 Spójna i atrakcyjna oferta turystyczna obszaru LGD 

TAK 

Przedsięwzięcia  

2.1.1 
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej 

TAK 

2.1.2 Promocja oferty turystycznej obszaru LGD 
TAK 

2.1.3 Działania  podnoszące  jakość  usług turystycznych na obszarze LGD 
TAK 

2.2 
Cel 

szczegółowy 
 Znana marka turystyczna obszaru LGD 

TAK 

Przedsięwzięcia 



  

2.2.1 Tworzenie produktów  turystycznych obszaru LGD 
TAK 

2.2.2 Aktywna promocja walorów  turystycznych obszaru 
TAK 

2.2.3 Jednolite oznaczenie marki turystycznej obszaru LGD 
TAK 

3.0 Cel ogólny 3  Zachowanie dziedzictwa Lokalnego obszaru LGD 
TAK 

3.1 
Cel 

szczegółowy 

 Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców 

obszaru LGD 

TAK 

Przedsięwzięcia  

3.1.1 
Działania edukacyjne w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej 

mieszkańców obszaru LGD 

TAK 

3.1.2 Działania promujące  dziedzictwo przyrodnicze obszaru LGD 
TAK 

3.2 
Cel 

szczegółowy 

 Zachowanie walorów historycznych, kulturowych i 

przyrodniczych obszaru LGD 

TAK 

Przedsięwzięcia  

3.2.1 Działania promujące walory obszaru LGD 
TAK 

3.2.2 Rewitalizacja obiektów  zabytkowych  obszaru LGD 
TAK 

3.2.3 Działania wspierające tworzenie produktów lokalnych obszaru LGD 
TAK 

4.0 Cel ogólny 4  Rozwój społeczności lokalnej obszaru LGD 
TAK 

4.1 
Cel 

szczegółowy 

 Rozwój aktywności społecznej mieszkańców obszaru 

LGD 

TAK 

Przedsięwzięcia  

4.1.1 Podnoszenie wiedzy i umiejętności   mieszkańców obszaru LGD. 
TAK 

4.1.2 
Działania integrujące mieszkańców obszaru LGD i rozwijające  ofertę 

spędzenia wolnego czasu. 

TAK 

4.2 
Cel 

szczegółowy 
 Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD 

TAK 

Przedsięwzięcia 



  

4.2.1 

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które 

umożliwiają połączenie obiektów  użyteczności publicznej lub skracają 

dystans albo czas dojazdu do tych obiektów 

TAK 

4.2.2 
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury  

rekreacyjnej lub kulturalnej 

TAK 

4.2.3 Działania ułatwiające mieszkańcom dostęp do usług lokalnych 
TAK 

III. Forma,  kwota  i  poziom  wsparcia  są  zgodne  z  zapisami  LSR i 

ogłoszeniem o naborze 
TAK NIE 

IV.Głosuję za uznaniem grantu za zgodny z LSR i z ogłoszonym 

naborem 
TAK NIE 

V. UZASADNIENIE:  

 

 

 

 

Imię i nazwisko członka rady : 

 

Ćzytelny podpis: 

Miejscowość: Data: 

Czytelny podpis przewodniczącego posiedzenia rady : 

 

 

Karta oceny zgodności z Programem wypełniana jest oddzielnie dla każdej operacji 

przez każdego członka Rady. 

 

Instrukcja wypełniania: 

W pozycji I i II można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź „TAK”. W przypadku 

braku zaznaczenia przynajmniej jednej odpowiedzi twierdzącej w tych punktach 

operację uznaje się za niezgodną z LSR i nie podlega ona dalszej ocenie przez Radę.  

Za niezgodną z LSR uznaje się również operację, w której w pozycji III. zaznaczono 

odpowiedź „NIE”,  

Każdorazowo, w przypadku niezgodności grantu z LSR członek Rady powinien w 

pozycji V. szczegółowo uzasadnić podjętą decyzję. 

Pozostałe pozycje należy wypełnić zgodnie ze wskazaniem w karcie oceny. 

Każda karta oceny zgodności musi być podpisana przez członka Rady 

sporządzającego dokument i opatrzona datą. 

 



  

Załącznik nr 2 do Procedury 

wyboru i oceny wniosków w 

ramach LSR oraz operacji 

własnych  

 

 

WZÓR KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI W RAMACH LSR I OPERACJI 

WŁASNYCH 

wg kryteriów wyboru 

Miejsce na 

pieczęć LGD 

 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI W RAMACH LSR  

I OPERACJI WŁASNYCH 

 wg kryteriów wyboru 

 

NUMER WNIOSKU: IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: 

 

NAZWA / TYTUŁ WNIOSKU:  

 

Lp.  

KRYTERIA WYBORU I OCENY OPERACJI 

 

punkty 

1 Komplementarność operacji– zakres operacji nie wpisuje się żaden 

cel ogólny - O pkt, operacja wpisuje się w 1 cel ogólny -1 pkt., operacja 

wpisuje się w 2 lub 3 cele ogólne- 3 pkt, operacja wpisuje się w 4 cele – 

4 pkt. 

 

2 Wskaźniki rezultatu i produktu – w operacji nie określono 

zamierzonych do osiągnięcia wskaźników – 0 pkt., określono 

zamierzone do osiągnięcia wskaźniki - 1 

 

3 Innowacyjność operacji – operacja nie jest innowacyjna - 0 pkt., 

operacja  jest innowacyjna na poziomie: 1 miejscowości – 1 pkt., gminy 

-2 pkt., na obszarze LGD – 3 pkt. 

 

4 Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska lub klimatu:  TAK – 2 pkt., NIE - 0 pkt. 

 

 

5 Czy projekt przewiduje współpracę sektorów (publiczny, 

społeczny, gospodarczy): NIE – 0 pkt, 2 sektorów -1 pkt., 3 sektorów 

-2 pkt. 

 



  

6 Czy operacja skierowana jest do grup defaworyzowanych 

opisanych w LSR: TAK-1 pkt,  NIE- 0 pkt. 

 

 

7 Wysokość dofinansowania, o które ubiega się wnioskodawca: 

operacja zakłada maksymalny próg dofinansowania - 0 pkt, operacja 

zakłada niższy niż maksymalny próg dofinansowania – 1 pkt. 

 

8 Liczba wniosków złożonych dotychczas przez beneficjenta łącznie 

z bieżącym konkursem: beneficjent złożył więcej niż 1 wniosek- 0 pkt, 

beneficjent złożył 1 wniosek – 1 pkt. 

 

9 Miejsce realizacji operacji: operacja realizowan jest w miejscowości 

powyżej 5 tys. mieszkańców - 0 pkt, w miejscowości poniżej 5 tys. 

mieszkańców -1 pkt.  

 

10 Informacja i promocja operacji: brak informacji i promocji operacji – 0 

pkt., wykorzystanie przynajmniej jednego sposobu informacji i promocji 

-1 pkt. 

 

11 Doświadczenie beneficjenta w realizacji podobnych działań jak 

zaplanowane we wniosku: nie posiada doświadczenia – 0 pkt., 

posiada doświadczenie w realizacji przynajmniej 1 projektu – 1 pkt. 

 

12 Efektywność kosztowa projektu: Załączony do wniosku biznesplan 

uzasadnia poniesienie wydatków w wysokości uprawniającej do 

przyznania pomocy – 1 pkt., nie uzasadnia poniesienia wydatków w 

wysokości uprawniającej do przyznania pomocy – 0 pkt. 

 

KRYTERIA OCENIANE W PRZYPADKU PODEJMOWANEJ DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ I W PRZYPADKU ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

- dodatkowe 

13 Tworzenie nowych miejsc pracy (w tym samozatrudnienie) – 

wnioskodawca zakłada: utworzenie: 1 miejsca pracy (w przeliczeniu na 

pełne etaty średnioroczne, a osoba zostanie zatrudniona na podstawie 

umowy o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę) - 1 pkt, utworzenie 2 

miejsc pracy - 2 punkty, utworzenie przynajmniej 1miejsca pracy dla 

osoby z grup defaworyzowanych wymienionych w LSR - 3 pkt. 

 

14 Rodzaj podejmowanej lub rozwijanej działalności gospodarczej – 

agroturystyka, usługi turystyczne – 1 pkt, pozostałe branże działalności 

gospodarczej – 0 pkt. ( zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia ) 

 

SUMA PUNKTÓW 

 

 



  

 

UZASADNIENIE: 

 

 

 

Imię i nazwisko Członka Rady : 

 

Czytelny podpis: 

Miejscowość: Data: 

Czytelny podpis przewodniczącego posiedzenia rady : 

 

 

Min/ max punktowe –12/23 pkt. dla operacji  w zakresie podejmowania i rozwijania 

działalności gospodarczej, 12/19 pkt. dla pozostałych operacji  

 

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o 

kolejności na liście rankingowej decyduje średnia ilość punktów przyznana za 

komplementarność i Innowacyjność operacji oraz czy operacja przewiduje 

zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu. 

 

Instrukcja wypełniania: 

Karta  oceny  operacji  wg  kryteriów wyboru jest  wypełniana  przez  członka  Rady 

LGD “Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”. Wszystkie pola w karcie 

muszą być wypełnione, w przeciwnym razie kartę uważa się za nieważną. 

Każda karta oceny musi być podpisana przez członka Rady sporządzającego dany 

dokument i opatrzona datą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


