
  
KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU na obszarze Stowarzyszenia pn. Lokalna

Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” do działania „Wdrażanie LSR – projekty grantowe”

  - należy wypełnić wyłącznie pola na białym tle
- w przypadku przyznania niższej, niż wynikająca ze złożonych dokumentów, liczby punktów, należy krótko uzasadnić

Nazwa operacji:

Nr wniosku wg kolejności
wpływu i data złożenia
wniosku

Data przeprowadzenia oceny

Nazwa wnioskodawcy

Nazwa kryterium Punktacja Uzyskane
punkty

Uzasadnienie

1. Wnioskodawca realizuje
operację w miejscowości
poniżej 5 tys. mieszkańców

2 pkt. - TAK
0 pkt. - NIE

2. Wnioskodawca konsultował
projekt w biurze LGD przed
złożeniem wniosku

5 pkt. - TAK
0 pkt. - NIE

3. Wnioskodawca złożył fiszkę
projektu lub w innej formie
zgłosił pomysł na etapie
budowania LSR

10 pkt. - TAK
0 pkt. - NIE

4. Kwalifikacje wnioskodawcy
odpowiednie do przedmiotu
operacji

2 pkt. - posiada kwalifikacje
0 pkt. - nie posiada kwalifikacji

5. Realizacja projektu
przyczyni się do pobudzenia
aktywności mieszkańców

2 pkt. - projekt powstał z inicjatywy
oddolnej mieszkańców lub wpływa na
budowę aktywności mieszkańców
podczas jego realizacji i angażuje
mieszkańców po zakończeniu realizacji
projektu
1 pkt. - projekt powstał z inicjatywy
oddolnej mieszkańców lub wpływa na
budowę aktywności mieszkańców
podczas jego realizacji
0 pkt. - nie dotyczy

6. Innowacyjność projektu 3 pkt. - projekt jest innowacyjny
0 pkt. - projekt nie jest innowacyjny

7. Projekt zawiera inwestycje
wpływające na ochronę
środowiska oraz
przeciwdziałające zmianom
klimatu

2 pkt. - TAK
0 pkt. - NIE



8. Operacja lub działanie
operacji skierowane jest na
grupy defaworyzowane :
 - osoby powyżej 50 roku
życia, młodzież wiejska w tym:
w wieku szkolnym do 19 roku
życia, wchodząca na rynek
pracy i nieaktywna zawodowo
poniżej 25 roku życia, 

 - młode kobiety (w wieku
25-34 lata) nieaktywne
zawodowo, w tym
powracające na rynek pracy
po urodzeniu dziecka

3 pkt. - dotyczy
0 pkt. - nie dotyczy

9. Zasięg oddziaływania
operacji

3 pkt. - operacja dotyczy 3 i więcej
miejscowości
2 pkt. - operacja dotyczy 2
miejscowości
1 pkt. - operacja dotyczy tylko jednej
miejscowości

10. Projekt jest realizowany w
partnerstwie 

5 pkt. - projekt realizowany w
partnerstwie z minimum 2 podmiotami
2 pkt. - projekt realizowany w
partnerstwie z minimum 1 podmiotem
0 pkt. - projekt realizowany bez udziału
partnerów projektu

11. Wnioskodawca realizuje
operację skierowaną na
promocję produktu lokalnego
dotyczącego wytwarzania
żywności.

3 pkt. - dotyczy
0 pkt. - nie dotyczy

  Suma uzyskanych punktów    
  Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi 40 pkt.

Operacja aby zostać wybraną do dofinansowania musi uzyskać minimalną ilość 12 pkt.

Operacja:   UZYSKAŁA minimalną ilość 12 pkt. Data Podpis członka Rady

  NIE UZYSKAŁA minimalnej ilości 12 pkt.
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