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Operacje indywidualne 

Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji 

 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU 

STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ „MROGA”   

 

Operacja w ramach działania 

PROW 2014 - 2020: 
  operacje indywidualne 

Numer wniosku nadany przez LGD: 
Gdy członek Rady przechodzi do oceny pierwszego wniosku – operacji, system 

automatycznie wczytuje dane tego wniosku/operacji 

Data i godzina złożenia wniosku: 
Gdy członek Rady przechodzi do oceny pierwszego wniosku – operacji, system 

automatycznie wczytuje dane tego wniosku/operacji 

Tytuł operacji / cel operacji: 
Gdy członek Rady przechodzi do oceny pierwszego wniosku – operacji, system 

automatycznie wczytuje dane tego wniosku/operacji 

Imię i nazwisko / nazwa wnioskodawcy: 
Gdy członek Rady przechodzi do oceny pierwszego wniosku – operacji, system 

automatycznie wczytuje dane tego wniosku/operacji 
 

Data wypełnienia: 
System oceny on-line wypełnia automatycznie bieżącą datą – na podstawie logowania 

do systemu członka Rady 

Imię i nazwisko członka Rady: 
Gdy członek Rady zaloguje się na podstawie indywidualnego identyfikatora – system 

wczytuje dane na podstawie wcześniej sporządzonej bazy danych członków Rady 
 

 

Instrukcja wypełnienia Karty Oceny Zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:  

 

Ocenę zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dokonuje każdy członek Rady zaznaczając pole w kolumnie z 

odpowiednia punktacją. 

 

Lp. LOKALNE KRYTERIA WYBORU: Punktacja (pkt) 

1. 
Wysokość 

wnioskowanej 

kwoty pomocy 

Projekt w którym wkład własny jest wyższy od wymaganego 

wkładu minimalnego o co najmniej 30 % 
 dotyczy (4) lub 

Projekt w którym wkład własny jest wyższy od wymaganego 

wkładu minimalnego o co najmniej 20 % 
 dotyczy (3) lub 

Projekt w którym wkład własny jest wyższy od wymaganego 

wkładu minimalnego o co najmniej 10 % 
 dotyczy (2) lub 

Projekt w którym wkład własny jest równy minimalnemu 

wymaganemu w rozporządzeniu lub wkład własny nie jest wyższy 

od wkładu minimalnego o 10 % 

 dotyczy (0) 

2. 
Wnioskodawca konsultował wniosek o przyznanie pomocy w biurze LGD przed 

jego złożeniem 

 dotyczy (3) lub 
 nie dotyczy (0) 

3. 
Wnioskodawca złożył propozycję realizacji projektu na etapie budowy i 

konsultacji LSR 

 dotyczy (2) lub 
 nie dotyczy (0) 

4. 
Doświadczenie 

wnioskodawcy 

Wnioskodawca nie korzystał z zewnętrznych źródeł 

finansowania projektów. 
 dotyczy (0) lub 

Wnioskodawca zrealizował i rozliczył z zewnętrznych 

źródeł finansowania projektów co najmniej jeden 

projekt, załączył – załączył dokumentację 

potwierdzającą. 

 dotyczy (1) lub 

Wnioskodawca zrealizował i rozliczył z zewnętrznych 

źródeł finansowania projektów co najmniej dwa 

projekty, załączył – załączył dokumentację 

potwierdzającą. 

 dotyczy (2) lub 

Wnioskodawca zrealizował i rozliczył z zewnętrznych 

źródeł finansowania projektów co najmniej trzy 
 dotyczy (3) lub 
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projekty, załączył – załączył dokumentację 

potwierdzającą. 

5. Innowacyjność operacji 

Przedsięwzięcie jest 

innowacyjne na 

poziomie: 

 obszaru LGD (6) lub 

 obszaru gminy, w której 

realizowane będzie 

przedsięwzięcie (4) lub 
 wnioskodawcy (2) lub 
 nie jest innowacyjne (0) 

6. 

Realizacja projektu przyczyni się do 

pobudzenia aktywności mieszkańców i 

wzmocnienia ich więzi z miejscem 

zamieszkania 

 projekt powstał z inicjatywy oddolnej mieszkańców lub 

wpływa na budowę aktywności mieszkańców podczas jego 

realizacji i angażuje mieszkańców po zakończeniu 

realizacji projektu, a także  dodatkowo wzmacnia więzi 

mieszkańców z miejscem zamieszkania (6) lub 

 projekt powstał z inicjatywy oddolnej mieszkańców lub 

wpływa na budowę aktywności mieszkańców podczas jego 

realizacji i angażuje mieszkańców po zakończeniu 

realizacji projektu (4) lub 

 projekt powstał z inicjatywy oddolnej mieszkańców lub 

wpływa na budowę aktywności mieszkańców podczas jego 

realizacji (2) lub 

 nie dotyczy (0) 

7. Operacja zapewnia zintegrowanie 

 podmiotów (4) lub 

 zasobów (3) lub 

 celów (2) lub 

 nie dotyczy (0) 

8. Wpływ operacji na promocję i dobry wizerunek obszaru LGD 
 wpływa (4) 

 nie wpływa (0) 

9. Operacja lub działanie operacji skierowane jest na grupy defaworyzowane 
 dotyczy (4) 

 nie dotyczy (0) 

10.  Wnioskodawca zakłada/planuje współpracę przy realizacji przedsięwzięcia z LGD 
 dotyczy (4) 

 nie dotyczy (0) 

 

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW:  

Maksymalna wartość punktowa, jaką może otrzymać wnioskodawca: 40 pkt. 

Minimalna wartość punktowa, jaką musi otrzymać wnioskodawca, aby wyboru operacji do finansowania: 12 pkt. 

Operacja: 

   
UZYSKAŁA co 

najmniej 12 pkt. Data wydruku: 
 

(data automatyczna z systemu) 

Podpis / potwierdzenie 

poprawności deklaracji 

przez członka Rady 

 

……………………… 
  

NIE UZYSKAŁA 

12 pkt. 
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Operacje własne 

Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU 

STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ „MROGA”   

 

Operacja w ramach działania 

PROW 2014 – 2020: 
  operacje własne 

Numer wniosku nadany przez LGD: 
Gdy członek Rady przechodzi do oceny pierwszego wniosku – operacji, system 

automatycznie wczytuje dane tego wniosku/operacji 

Data i godzina złożenia wniosku: 
Gdy członek Rady przechodzi do oceny pierwszego wniosku – operacji, system 

automatycznie wczytuje dane tego wniosku/operacji 

Tytuł operacji / cel operacji: 
Gdy członek Rady przechodzi do oceny pierwszego wniosku – operacji, system 

automatycznie wczytuje dane tego wniosku/operacji 

Imię i nazwisko / nazwa wnioskodawcy: 
Gdy członek Rady przechodzi do oceny pierwszego wniosku – operacji, system 

automatycznie wczytuje dane tego wniosku/operacji 
 

Data wypełnienia: 
System oceny on-line wypełnia automatycznie bieżącą datą – na podstawie logowania 

do systemu członka Rady 

Imię i nazwisko członka Rady: 
Gdy członek Rady zaloguje się na podstawie indywidualnego identyfikatora – system 

wczytuje dane na podstawie wcześniej sporządzonej bazy danych członków Rady 
 

 

Instrukcja wypełnienia Karty Oceny Zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:  

 

Ocenę zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dokonuje każdy członek Rady zaznaczając pole  w kolumnie z 

odpowiednia punktacją. 

 

Lp. LOKALNE KRYTERIA WYBORU: Punktacja (pkt) 

1. 
Doświadczenie 

wnioskodawcy 

Wnioskodawca nie korzystał z zewnętrznych źródeł 

finansowania projektów. 
 dotyczy (0) lub 

Wnioskodawca zrealizował i rozliczył z zewnętrznych źródeł 

finansowania projektów co najmniej jeden projekt, załączył – 

załączył dokumentację potwierdzającą. 

 dotyczy (1) lub 

Wnioskodawca zrealizował i rozliczył z zewnętrznych źródeł 

finansowania projektów co najmniej dwa projekty, załączył – 

załączył dokumentację potwierdzającą. 

 dotyczy (2) lub 

Wnioskodawca zrealizował i rozliczył z zewnętrznych źródeł 

finansowania projektów co najmniej trzy projekty, załączył – 

załączył dokumentację potwierdzającą. 

 dotyczy (3) 

2. 

Realizacja projektu przyczyni się do 

pobudzenia aktywności mieszkańców i 

wzmocnienia ich więzi z miejscem 

zamieszkania 

 projekt powstał z inicjatywy oddolnej mieszkańców lub 

wpływa na budowę aktywności mieszkańców podczas jego 

realizacji i angażuje mieszkańców po zakończeniu realizacji 

projektu, a także  dodatkowo wzmacnia więzi mieszkańców z 

miejscem zamieszkania (6) lub 

 projekt powstał z inicjatywy oddolnej mieszkańców lub 

wpływa na budowę aktywności mieszkańców podczas jego 

realizacji i angażuje mieszkańców po zakończeniu realizacji 

projektu (4) lub 

 projekt powstał z inicjatywy oddolnej mieszkańców lub 

wpływa na budowę aktywności mieszkańców podczas jego 

realizacji (2) lub 
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 nie dotyczy (0) 

3. Operacja zapewnia zintegrowanie 

 podmiotów (4) lub 

 zasobów (3) lub 

 celów (2) lub 

 nie dotyczy (0) 

5. Innowacyjność operacji 

Przedsięwzięcie jest 

innowacyjne na 

poziomie: 

 obszaru LGD (6) lub 

 obszaru gminy, w której 

realizowane będzie przedsięwzięcie 

(4) lub 
 wnioskodawcy (2) lub 
 nie jest innowacyjne (0) 

4. Wpływ operacji na promocję i dobry wizerunek obszaru LGD 
 wpływa (2) lub 

 nie wpływa (0) 

5. 
Operacja lub działanie operacji skierowane jest na grupy 

defaworyzowane 

 dotyczy (4) lub 

 nie dotyczy (0) 

 

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW:  

Maksymalna wartość punktowa, jaką może otrzymać wnioskodawca: 25 pkt. 

Minimalna wartość punktowa, jaką musi otrzymać wnioskodawca, aby wyboru operacji do finansowania: 8 pkt. 

Operacja: 

   
UZYSKAŁA co 

najmniej 8 pkt. Data wydruku: 
 

(data automatyczna z systemu) 

Podpis / potwierdzenie 

poprawności deklaracji 

przez członka Rady 

 

……………………… 
  

 NIE UZYSKAŁA  

8 pkt. 

 

 


