
             Załącznik nr 1  

do Procedury wyboru i 

oceny operacji w ramach 

LSR i operacji własnych 

 

 

WZÓR KARTY WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKU  

 

Miejsce na pieczęć 
LGD 

 
KARTA WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKU  

  

 

NUMER KONKURSU: 
 

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: 
 

NUMER WNIOSKU: 
 

NAZWA / TYTUŁ 
WNIOSKU: 

 
 

I. KRYTERIA FORMALNE TAK NIE 

1 
Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w miejscu i terminie 
wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków 

  

2 
Zakres operacji jest zgodny zakresem tematycznym wskazanym w 
ogłoszeniu naboru wniosków 

  

3 Operacja będzie realizowana na obszarze objętym LSR   

4 
Adres zamieszkania, siedziba lub oddział znajduje się na obszarze 
objętym LSR 

  

WYNIKI WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKU 

Wniosek spełnia kryteria formalne i podlega dalszemu rozpatrywaniu  
(w przypadku zaznaczenie przynajmniej jednego pola NIE wniosek nie 
podlega dalszej ocenie, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany)  

  

II.  ZGODNOŚĆ OPERACJI z PROGRAMEM (PROW 2014-2020) – wg 
załącznika do karty wstępnej oceny wniosku (WERYFIKACJA ZGODNOŚCI 
OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKRESLONUYMI W PROW 
NA LATA 2014-2020) 

  

III. 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 
Działania prorozwojowe 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 LGD 
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 

IV. Czy operacja zakłada realizację co najmniej jednego wskaźnika 
(rezultatu i produktu) przypisanego dla danego przedsięwzięcia 
zawartego w LSR? 
 
Wskaźnik produktu ………………………………………………. 
Wskaźnik rezultatu……………………………………………….. 
Należy wpisać symbol wskaźnika z LSR 
 

TAK NIE 

Imię i nazwisko osoby dokonującej 
wstępnej oceny wniosku : 
 

Ćzytelny podpis: 

Miejscowość: Data: 

 



Karta wstępnej oceny wniosku wypełniana jest oddzielnie dla każdej operacji przez   

pracownika Biura Zarządu LGD. 

Jeżeli wniosek spełni wszystkie wymienione kryteria I—IV przechodzi do dalszej oceny, 

dokonywanej już przez Radę LGD. 

 

Instrukcja wypełniania: 

 

I. KRYTERIA FORMALNE - W przypadku zaznaczenia jednej odpowiedzi NIE w punktach 1-4 

operacja nie podlega dalszemu rozpatrywaniu 

II. ZGODNOŚĆ OPERACJI z PROGRAMEM (PROW 2014-2020) – ocena jest dokonywana na 

podstawie formularza WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA 

POMOCY OKREŚLONYMI W PROW NA LATA 2014-2020- operacja powinna wpisywać się w  

przynajmniej jeden zakres operacji określony w Programie. 

III. Zgodność operacji z Celami ogólnymi, szczegółowymi oraz przedsięwzięciami  

zawartymi w LSR na lata 2014-2023 – operacja powinna zakładać realizację przynajmniej 1 celu 

ogólnego, 1 celu szczegółowego, 1 przedsięwzięcia. 

IV. Czy operacja zakłada realizację co najmniej jednego wskaźnika przypisanego dla danego 

przedsięwzięcia zawartego w LSR? – operacja powinna zakładać realizację przynajmniej po 1 

wskaźniku produktu i rezultatu. 

 

Załącznik do Karty wstępnej oceny wniosku: 
 

1. Załącznik nr 1- Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 

2. Załącznik nr 2 - DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI pracownika 

Biura LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

do Procedury wyboru i 

oceny operacji w ramach 

LSR i operacji własnych 

 

WZÓR KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z  LSR I PROGRAMEM   

 

Miejsce na pieczęć 

LGD 

 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR I PROGRAMEM  

  

 

NUMER KONKURSU: 

 

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: 

 

NUMER WNIOSKU: 

 

TYTUŁ WNIOSKU:  

 

Oświadczenie 

 

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/am się z wynikami wstępnej oceny wniosków o przyznanie 

pomocy, przygotowanej przez biuro LGD. 

Zgadzam się z wynikami wstępnej oceny wniosków  

 

Nie zgadzam się z wynikami wstępnej oceny wniosków 

Uzasadnienie decyzji: 

………………………………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Głosuje za uznaniem, że operacja : TAK NIE 

1 spełnia kryteria formalne   

2 jest zgodna z LSR   

3 jest zgodna z Programem   

Imię i nazwisko członka Rady LGD: 

 

Ćzytelny podpis: 

Miejscowość: Data: 

Czytelny podpis przewodniczącego posiedzenia rady : 

 

 



Załącznik nr 3 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 - ogólnych i dodatkowych 

Miejsce na 

pieczęć LGD 

 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI W RAMACH LSR  

I OPERACJI WŁASNYCH wg kryteriów wyboru 

- ogólnych i dodatkowych 

 

NUMER WNIOSKU: IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: 

 

NAZWA / TYTUŁ WNIOSKU:  

 

Lp. KRYTERIA WYBORU I OCENY OPERACJI 

-ogólne 

 

punkty 

1 Komplementarność operacji  
operacja wpisuje się w 1 cel ogólny -1 pkt. 
operacja wpisuje się w 2 do 4 celów ogólnych –  2 pkt.  

 

2 Wskaźniki rezultatu i produktu we wniosku: 
określono do osiągnięcia po 1 z w/w wskaźników LSR – 0 pkt. 
określono do osiągnięcia po 2 w/w wskaźników LSR– 1 pkt. 
określono do osiągnięcia po 3 lub więcej w/w wskaźników LSR– 3 pkt. 

 

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 – 1 pkt. 
NIE  - 0 pkt. 

 

5 Czy operacja  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 –2 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 realizowana 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 projektów  
nie posiada doświadczenia – 0 pkt. 
posiada doświadczenie w realizacji przynajmniej jednego projektu – 1 
pkt. 

 

KRYTERIA OCENIANE W PRZYPADKU PODEJMOWANEJ DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ I W PRZYPADKU ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
- dodatkowe 

12 Tworzenie nowych miejsc pracy (w tym samozatrudnienie)  
wnioskodawca nie zakłada utworzenia miejsca pracy – 0 pkt. 
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.   
zakłada utworzenie 2 miejsc pracy - 2 pkt., 
zakłada utworzenie 3 miejsc pracy i więcej - 3 pkt. 

 

13 Rodzaj podejmowanej lub rozwijanej działalności gospodarczej  
usługi turystyczne i okołoturystyczne –  4 pkt. 
pozostałe branże działalności gospodarczej –1 pkt. (zgodnie z 
wytycznymi Rozporządzenia § 8 ) 

 

SUMA PUNKTÓW  

UZASADNIENIE: 

 

Imię i nazwisko Członka Rady : 

 

Czytelny podpis: 

Miejscowość: Data: 

Czytelny podpis przewodniczącego posiedzenia rady : 

 

Min/ max punktowe-–12/25 pkt. dla operacji w zakresie podejmowania i rozwijania działalności 

gospodarczej, 10/18 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. W sytuacji, gdy mimo zastosowania powyższego rozstrzygnięcia 

uzyskana liczba punktów nadal jest jednakowa, wówczas o kolejności na liście rankingowej 

zadecyduje data i godzina złożenia wniosku do biura LGD. 



 

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. 

Kryteria wyboru – ogólne i dodatkowe 

Ad.1. Członek Rady oceni, czy dany wniosek jest komplementarny z celami ogólnymi zawartymi w 

LSR „Partnerstwo Północnej Warmii I Wysoczyzny Elbląskiej” 

Ad.2. Członek Rady oceni i przyzna punkty, za ilość realizowanych przez operację wskaźniki/ ów 

rezultatu i produktu.  

Ad 3. Członek Rady zdecyduje, czy zakres operacji jest innowacyjny na skalę miejscowości, gminy, 

czy obszaru LGD. Punkty przyznawane będą jeśli beneficjent wykaże, że działania projektu będą 

zupełnie nowe, dotąd nie stosowane, nietypowe, niepowtarzalne, i które przełożą się na realizację 

inwestycji angażujących szereg nowych czynności technologicznych, organizacyjnych, handlowych, 

wykorzystujących potencjał obszaru: zasoby przyrodnicze, historyczne, kulturowe, ludzkie.   

Definicja innowacyjności - wdrożenie na danym obszarze nowego lub znacząco udoskonalonego 

produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania 

istniejących zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych 

Ad.4. Kryterium jest spełnione i zostaną przyznane punkty, gdy operacja będzie przewidywała 

zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu. 

Ad.5. Kryterium jest spełnione i przyznane zostaną punkty, jeśli operacja przewiduje współpracę 

przynajmniej 2 sektorów (udokumentowane umową lub porozumieniem) 

Ad.6. Szczegółowy opis grup defaworyzowanych znajduje się w LSR Rozdział III Diagnoza obszaru. 

Kryterium jest spełnione, gdy operacja jest skierowana do osób z grup defaworyzowanych np. 

samozatrudnienie, utworzenie miejsca pracy  

Ad.7. Kryterium jest spełnione i przyznane zostaną punkty, jeśli wysokość dofinansowania, o jakie 

ubiega się beneficjent będzie mniejsza od maksymalnego progu dofinansowania. 

Ad.8. Kryterium jest spełnione i przyznane zostaną punkty, tylko do pierwszego złożonego wniosku do 

realizacji w ramach LSR na lata 2014-2023 finansowanej z LEADER PROW 2014-2020. 

Ad.9. Kryterium jest spełnione i zostaną przyznane punkty, jeśli operacja będzie realizowana na 

terenie miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców (osoby zamieszkałe na dzień 31.12.2013 r.) 

Ad.10. Kryterium jest spełnione i zostaną przyznane punkty, jeśli Projekt określa rodzaj i formę 

promocji i informowania o operacji (źródło jego finansowania), wykorzystane będzie logo LGD 

„Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” 

Ad.11. Kryterium jest spełnione i zostaną przyznane punkty, jeśli beneficjent wykaże przynajmniej 

doświadczenie w realizacji jednego projektu   



Ad.12. Kryterium określa ile miejsc pracy zostanie utworzonych w ramach podejmowanej lub 

prowadzonej działalności gospodarczej (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, a osoba 

zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę)  

Ad.13. Kryterium określa rodzaj podejmowanej lub rozwijanej działalności gospodarczej. Beneficjent 

otrzyma większą ilość punktów, jeżeli przedmiot działalności gospodarczej będzie dotyczył 

świadczenia usług turystycznych i okołoturystycznych*. W przypadku działalności pozostałych, z 

wykluczeniem tych, na które pomoc nie przysługuje wg Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania” Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 

2014-2020 (§ 8 )  

 

* -  Produkt, usługa, działalność okołoturystyczna ( turystyczna ) - wszystkie dobra i usługi tworzone i 
kupowane w związku z  wyjazdem poza miejsce stałego zamieszkania, podjęty w celu 
wypoczynkowym, rozrywkowym, pielgrzymkowym, zdrowotnym, poznawczym lub innym. 
Wyłączenia:  
Handel ( z wyłączeniem produktów powstałych na obszarze LGD, np. pamiątki, przetwory, itp) 

 


