Załącznik nr 7 :

Wzory dokumentów stosowanych przez LGD
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej
„Mroga”
w ocenie projektów

1. Przykładowy rejestr wniosków
2. Karty oceny operacji

Nr naboru …………
Rejestr wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach osi IV PROW 2007-2013
w ramach działania
………………………………..……………..
Lp.

Imię
i nazwisko
/Nazwa podmiotu

Informacje
o wnioskodawcy
(miejsce zamieszkania
bądź siedziba, PESEL
lub Regon, NIP)

Tytuł
operacji

Wnioskowana kwota

Data rejestracji

Godzina
rejestracji

Nr wniosku
(lp./nr
naboru/
ostatnie dwie
cyfry roku)

Podpis pracownika
LGD przyjmującego
wniosek

Karta oceny zgodności operacji z LSR

Nazwa działania
Zakres działania
Nazwa i adres wnioskodawcy
Nr identyfikacyjny wnioskodawcy
Nr znak sprawy
Tytuł lub cel operacji
Kwota całkowita operacji / kwota wnioskowana operacji

„Głosuję za uznaniem, że operacja jest* nie jest* zgodna z LSR LGD Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju
Społeczności Lokalnej „Mroga”.
*niepotrzebne skreślić

1. Zgodność operacji z LSR
Czy projekt wpisuje się w cele strategii LGD?
Poprawa jakości życia na terenie LGD


poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej



rozwijanie i wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców na terenie LGD



rozwój życia społeczno-kulturalnego i zachowanie tradycji regionu

Rozwój turystyki wiejskiej przy wykorzystaniu posiadanych zasobów

rozwój bazy turystycznej (w tym szlaki turystyczne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obiekty
infrastruktury turystycznej, baza noclegowa i gastronomiczna)


rozwój usług turystycznych



kreowanie i promocja produktów turystycznych

Uzasadnienie:

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

……………………………
data miejscowość

........................................
podpis członka Rady

1.…………………….

Instrukcja wypełniania:
Członkowie Rady wypełniają pola białe karty.
Kartę należy wypełnić piórem bądź długopisem.

2.………………………….
(podpisy Komisji Skrutacyjnej
posiedzenia)

3

……………….
(pieczątka LGD)

KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW
LGD Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga”

Nazwa działania

Zakres działania

Nazwa i adres wnioskodawcy

Nr identyfikacyjny
wnioskodawcy
Nr znak sprawy
Tytuł lub cel operacji

Kwota całkowita operacji / kwota
wnioskowana operacji

Działanie w ramach IV osi PROW:
(zaznaczyć X lub V w kratkach odpowiadających działaniu, w które wpisuje się operacja)

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty
(UWAGA! Wypełnić kolumnę „ocena” w tabeli odpowiadającej operacji. Karta dopuszcza ocenę od do w
poszczególnych punktach. Przed dokonaniem oceny proszę zapoznać się z kolumną „punktacja”)

Działanie
Różnicowanie
w kierunku
działalności
nierolniczej

Kryteria oceny operacji
Wnioskodawca ma doświadczenie
w realizacji projektów UE

Punktacja

- tak (zrealizowanie minimum jednego projektu –
załączył oświadczenie)
- nie (brak zrealizowanego projektu)

-1 pkt.

Ocena

(0 lub 1 pkt.)

-0 pkt.
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……………….
(pieczątka LGD)

Ocena udziału wkładu własnego do kwoty
całkowitej wartości operacji

(0 lub 2 pkt.)

- powyżej 5% kwoty wymaganej

-2 pkt.

- nie przekracza 5% kwoty wymaganej

-0 pkt.

Realizacja operacji zakłada odejście
od działalności rolniczej

(0 lub 10
pkt.)

- tak (100 % przychodów z nowych usług)

-10 pkt.

- nie (główne źródło dochodu dz. rolnicza)

-0 pkt.

Wnioskodawca wdraża operację
o innowacyjnym charakterze

(od 0 do 5
pkt.)

- tak (operacja przewiduje zastosowanie nowych
rozwiązań w dziedzinie produktu lub technologii
lub technik organizacji lub urządzeń i sprzętu lub
powstanie innowacyjnych usług i produktów)

-5 pkt.

- operacja przyczyni się do wzrostu
innowacyjności i różnorodności usług w regionie

-od 1 do 4
pkt.

- nie (nie przewiduje się stosowania
innowacyjnych rozwiązań)

-0 pkt.

Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ
na aktywizację gospodarczą większej liczby
mieszkańców regionu

(od 0 do 5
pkt.)

- dotyczy (beneficjent nawiązał już kontakty
handlowe lub kontrakty)

-5 pkt.

- nowe usługi pozwalają lub wymagają w
przyszłości nawiązanie kontraktów w regionie

-od 1 do 4
pkt.

- nie dotyczy

-0 pkt.

Powierzchnia gospodarstwa, które posiada lub
w którym pracuje wnioskodawca

(0 lub 3 lub 5
pkt.)

- poniżej 2 ha

-5 pkt.

- od 2 ha do średniej wielkości powierzchni
gospodarstwa rolnego w województwie (GUS)

-3 pkt.

- powyżej średniej powierzchni gospodarstwa
rolnego w województwie

-0 pkt.
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……………….
(pieczątka LGD)

Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ
na rozwój turystyki, agroturystyki, turystyki
konnej dotyczy zachowania dziedzictwa
regionu w zakresie produktu lub usługi, w tym
produktów tradycyjnych bądź rzemiosła

(od 0 do 8
pkt.)

-8 pkt.
od 1 do 7
pkt.
-0 pkt.

- dotyczy
- dotyczy pośrednio
- nie dotyczy
Operacja wykorzystuje lokalne zasoby ludzkie,
kulturowe, historyczne lub przyrodnicze

(od 0 do 6
pkt.)

- tak (realizacja operacji przyczyni się do
lepszego wykorzystania istniejących zasobów)

-6 pkt.

- tak, ale w mniejszym stopniu – w zależności od
charakteru operacji

-od 1 do 5
pkt.

- nie

-0 pkt.

Realizacja operacji spowoduje utworzenie
nowych miejsc pracy

(0 lub 4 lub 8
pkt.)

- dwa lub więcej miejsc pracy (oprócz samozatr.)

-8 pkt.

- 1 miejsce pracy oprócz samozatrudnienia

-4 pkt.

- samozatrudnienie

-0 pkt.

Suma punktów:
Maksymalna liczba punktów: 50
………………
data

……………………………
podpis członka Rady
………………………

……………………………

(podpisy członków Komisji skrutacyjnej)
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……………….
(pieczątka LGD)

KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW
LGD Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga”
Nazwa działania

Zakres działania

Nazwa i adres wnioskodawcy

Nr identyfikacyjny
wnioskodawcy
Nr znak sprawy
Tytuł lub cel operacji

Kwota całkowita operacji / kwota
wnioskowana operacji

Działanie w ramach IV osi PROW:
(zaznaczyć X lub V w kratkach odpowiadających działaniu, w które wpisuje się operacja)

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty
(UWAGA! Wypełnić kolumnę „ocena” w tabeli odpowiadającej operacji. Karta dopuszcza ocenę od do w
poszczególnych punktach. Przed dokonaniem oceny proszę zapoznać się z kolumną „punktacja”)

Działanie
Kryteria oceny operacji
Odnowa i rozwój wsi Wnioskodawca jest członkiem LGD
Stowarzyszenia Mroga

Punktacja

Ocena

(0 lub 5 pkt.)

- tak (min. 6 miesięcy)

-5 pkt.

- nie (nie jest lub poniżej 6 mies.)
Wnioskodawca ma doświadczenie
w realizacji projektów UE

-0 pkt.
(0 lub 1 lub 3
pkt.)

- tak, minimum jeden projekt finansowany z -3 pkt.
PROW (załączył oświadczenie)
- tak , minimum jeden projekt z innych
-1 pkt.
źródeł UE (załączył oświadczenie)
- nie
- 0 pkt.
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……………….
(pieczątka LGD)

Wnioskodawca aplikuje o kwotę:

(0 lub 3 lub 6
pkt.)

- do 100 000 zł (włącznie)

-6 pkt.

- od 100 001 zł do 300 000 zł (włącznie)

-3 pkt.

- powyżej 300 001 zł

-0 pkt.

Wysokość wkładu własnego (tylko
wydatki kwalifikowane)

(0 lub 3 lub 6
pkt.)

- do 20 % wkładu własnego (włącznie)
- od 20 % do 50 % wkładu własnego
- powyżej 51 % wkładu własnego

-0 pkt.
-3 pkt.
-6 pkt.
(od 0 do 8
pkt.)

Operacja dotyczy lub ma bezpośredni
wpływ na rozwój turystyki lub życie
społeczno-kulturalne mieszkańców

-8 pkt.
- od 1 do 7
pkt.
-0 pkt.

- dotyczy
- dotyczy pośrednio
- nie dotyczy
Realizacja operacji przyczyni się do
pobudzenia aktywności mieszkańców
i wzmocnienia ich więzi z miejscem
zamieszkania
- dotyczy
-dotyczy pośrednio

(od 0 do 8
pkt.)

- nie dotyczy

-8 pkt.
-od 1 do 7
pkt.
0 pkt.

Wyrównanie szans płci

(0 lub 4 pkt.)

- uwzględniono równy dostęp do operacji
obojga płci
- nie dotyczy

-4 pkt.
-0 pkt.

Suma punktów:
Maksymalna liczba punktów: 40
………………
data

……………………………
podpis członka Rady

………………………

……………………………

(podpisy członków Komisji skrutacyjnej)

8

……………….
(pieczątka LGD)

KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW
LGD Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga”
Nazwa działania

Zakres działania

Nazwa i adres wnioskodawcy

Nr identyfikacyjny
wnioskodawcy
Nr znak sprawy
Tytuł lub cel operacji

Kwota całkowita operacji / kwota
wnioskowana operacji

Działanie w ramach IV osi PROW:
(zaznaczyć X lub V w kratkach odpowiadających działaniu, w które wpisuje się operacja)

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty
(UWAGA! Wypełnić kolumnę „ocena” w tabeli odpowiadającej operacji. Karta dopuszcza ocenę od do w
poszczególnych punktach. Przed dokonaniem oceny proszę zapoznać się z kolumną „punktacja”)

Działanie
Małe projekty

Kryteria oceny operacji
Wnioskodawca jest członkiem LGD
Stowarzyszenia Mroga

Punktacja

- tak (min. 6 miesięcy)

-3 pkt.

- nie (nie jest lub poniżej 6 mies.)

-0 pkt.

Wnioskodawca ma doświadczenie
w realizacji projektów UE

(0 lub 1 lub 2
pkt.)

- tak, minimum jeden projekt finansowany z
PROW (załączył oświadczenie)
- tak, minimum jeden projekt z innych źródeł
UE (załączył oświadczenie)
- nie

-2 pkt.

Ocena

(0 lub 3 pkt.)

-1 pkt.
-0 pkt.
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……………….
(pieczątka LGD)

Wnioskodawca aplikuje o kwotę:

(0 lub 2 lub 5
pkt.)

- od 4500 do 15 000 (wyd. kwalifikow.)
- od 15 001 do 30 000
- od 30 001 do 50 000

-5 pkt.
-2 pkt.
-0 pkt.

Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ
na rozwój turystyki, miejsc rekreacji i
integracji lokalnej:
- dotyczy
- dotyczy pośrednio
- nie dotyczy
Operacja wykorzystuje lokalne zasoby
ludzkie, kulturowe, historyczne lub
przyrodnicze:
- dotyczy
- dotyczy pośrednio
- nie
Operacja uwzględnia zachowanie tradycji
i dziedzictwa kulturowego regionu:

(od 0 do 5
pkt.)

-5 pkt.
-od 1 do 4
pkt.
-0 pkt.
(od 0 do 6
pkt.)

-6 pkt.
-od 1 do 5
pkt.
-0 pkt.
(od 0 do 5
pkt.)

- nie dotyczy

-5 pkt.
-od 1 do 4
pkt.
-0 pkt.

Wnioskodawca, będzie realizował operację z
udziałem:

(0 lub 2 lub 4
pkt.)

- partnera (ów) wnoszących wkład materialny
lub finansowy
- partnera (ów) bez wkładu (tylko doświadcz.)
- samodzielnie

-4 pkt.

- dotyczy
- dotyczy pośrednio

Realizacja operacji przyczyni się do
pobudzenia aktywności mieszkańców i
wzmocnienia ich więzi z miejscem
zamieszkania
- dotyczy
- dotyczy pośrednio
- nie dotyczy

-2 pkt.
-0 pkt.
(od 0 do 5
pkt.)

-5 pkt.
-od 1 do 4
pkt.
-0 pkt.
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……………….
(pieczątka LGD)

Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ
na rozwój turystyki lub życie społecznokulturalne mieszkańców:

(od 0 do 5
pkt.)

-5 pkt.
-od 1 do 4
pkt.
-0 pkt.

- dotyczy
- dotyczy pośrednio
- nie dotyczy
Wnioskodawcą jest:

(0 lub 3 lub 5
pkt.)

- osoba fizyczna
- przedsiębiorca, organizacja III sektora,
Ośrodki Kultury, biblioteki
- JST lub jednostka organizacyjna Gminy

-5 pkt.
-3 pkt.

Obszar oddziaływania operacji:

(0 lub 2 lub 5
pkt.)

- miejscowość, wieś
- gmina
- obszar LGD lub więcej

-0 pkt.
-2 pkt.
-5 pkt.

-1 pkt.

Suma punktów:
Maksymalna liczba punktów: 50
………………
data

……………………………
podpis członka Rady
………………………

……………………………

(podpisy członków Komisji skrutacyjnej)

11

……………….
(pieczątka LGD)

KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW
LGD Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga”
Nazwa działania

Zakres działania

Nazwa i adres wnioskodawcy

Nr identyfikacyjny
wnioskodawcy
Nr znak sprawy
Tytuł lub cel operacji

Kwota całkowita operacji / kwota
wnioskowana operacji

Działanie w ramach IV osi PROW:
(zaznaczyć X lub V w kratkach odpowiadających działaniu, w które wpisuje się operacja)

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty
(UWAGA! Wypełnić kolumnę „ocena” w tabeli odpowiadającej operacji. Karta dopuszcza ocenę od do w
poszczególnych punktach. Przed dokonaniem oceny proszę zapoznać się z kolumną „punktacja”)

Działanie
Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

Kryteria oceny operacji
Wnioskodawca ma doświadczenie
w realizacji projektów UE

Punktacja

- tak, minimum jeden projekt finansowany
z PROW (złożył oświadczenie)
- tak, minimum jeden projekt z innych
źródeł UE (złożył oświadczenie)
- nie

-2 pkt.

Wnioskodawca aplikuje o kwotę:

(0 lub 3 lub 5
pkt.)

- od 25 000 – do 100 000 (włącznie)
- powyżej 100 001 – do 200 000 (włącznie)
- powyżej 200 001 – do 300 000 (włącznie)

-5 pkt.
-3 pkt.
-0 pkt.

Ocena

(0 lub 1 lub 2
pkt.)

-1 pkt.
-0 pkt.
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……………….
(pieczątka LGD)

Wkład własny wyższy od minimalnego
(dot. kosztów kwalifikowanych):

(0 lub 3 lub 5
pkt.)

- równy minimalnemu 50%
- 51 % do 60% włącznie wkładu
- więcej niż 61 % wkładu

-0 pkt.
-3 pkt.
-5 pkt.

Realizacja operacji spowoduje
utworzenie, w przeliczeniu na pełne
etaty :

(0 lub 3 lub 6
lub 8 pkt.)

- 3 miejsca pracy i powyżej
- 2 miejsca pracy
- 1 miejsce pracy (oprócz samozatrudnienia)
- samozatrudnienie

-8 pkt.
-6 pkt.
-3 pkt.
-0 pkt.

Wnioskodawca wdraża operację
o innowacyjnym charakterze

(od 0 do 5
pkt.)

- tak (operacja przewiduje zastosowanie
nowych rozwiązań w dziedzinie produktu
lub technologii lub technik organizacji lub
urządzeń i sprzętu lub powstanie
innowacyjnych usług i produktów)

-5 pkt.

- operacja przyczyni się do wzrostu
innowacyjności i różnorodności usług w
regionie

-od 1 do 4
pkt.

- nie (nie przewiduje się stosowania
innowacyjnych rozwiązań)

-0 pkt.

Operacja dotyczy lub ma bezpośredni
wpływ na rozwój turystyki:
- dotyczy
-dotyczy pośrednio
- nie dotyczy
Usługi lub produkty powstałe po
realizacji dostępne będą dla ruchu
turystycznego:
- tak
- specyfika usług / produktów pozwala na
wykorzystanie częściowe dla r. turyst.
- nie

(od 0 do 8
pkt.)
-8 pkt.
-od 1 do 7
pkt.
-0 pkt.
(od 0 do 6
pkt.)

-6 pkt.
-od 1 do 5
pkt.
-0 pkt.
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(pieczątka LGD)

(od 0 do 8
pkt.)

Operacja wykorzystuje lokalne zasoby
ludzkie, kulturowe, historyczne lub
przyrodnicze:

-8 pkt.
-od 1 do 7
pkt.
0 pkt.

- tak
- pośrednio
- nie
Wspieranie przedsiębiorczości
mieszkańców:

(0 lub 3 pkt.)

- tak (operacja dotyczy utworzenia
nowego mikroprzedsiębiorstwa)
- nie (dotyczy rozwoju
mikroprzedsiębiorstwa)

-3 pkt.
-0 pkt.

Suma punktów:
Maksymalna liczba punktów: 50
………………
data

……………………………
podpis członka Rady

………………………

……………………………

(podpisy członków Komisji skrutacyjnej)
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……………….
(pieczątka LGD)

Lokalne Kryteria Wyboru operacji – Opis:

1. Wpływ operacji na osiągnięcie rezultatów założonych w LSR – podstawowe
kryterium rozpatrujące zgodność operacji z celami szczegółowymi LSR, zapisami w
zakresie priorytetowych kierunków rozwoju obszaru, w tym: turystyka, agroturystyka,
turystyka konna, działalność produkcyjna w zakresie produkcji produktów
tradycyjnych.
Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na rozwój turystyki lub życie społecznokulturalne mieszkańców.

2. Innowacyjność – preferuje operacje innowacyjne na terenie LGD, tj.: operacja
przewiduje zastosowanie nowych rozwiązań w dziedzinie produktu lub technologii lub
technik organizacji lub urządzeń i sprzętu nie stosowanych do tej pory na tym
obszarze

3. Potencjał wnioskodawcy - preferuje się wnioskodawców posiadających
doświadczenie w zakresie realizacji projektów z UE.

4. Efektywność ekonomiczna i finansowa - efekty finansowe i ekonomiczne inwestycji
zostały przedstawione w postaci wskaźników produktu i rezultatu oraz są możliwe do
osiągnięcia; założenia do prognoz ekonomicznych i finansowych są wiarygodne,
realistyczne oraz mają jasne i szczegółowe objaśnienia.

5. Ocena udziału wkładu własnego do kwoty całkowitej wartości operacji - Wkład
własny wyższy od minimalnego.

6. Aktywizacja gospodarcza obszaru – preferuje operacje dotyczące lub mające
bezpośredni wpływ na aktywizację gospodarczą większej liczby mieszkańców (w tym
szczególnie: nawiązanie umowy/kontraktu przez beneficjenta, minimum dwóch
dostawców, powstanie przetwórnia rolno-spożywcza)

7. Ocena wpływu operacji na poprawę stanu dziedzictwa kulturowego lub
przyrodniczego - projekt zakłada wykorzystanie walorów naturalnych środowiska
oraz tradycji i dziedzictwa kulturowego, czyli realizacja operacji przyczyni się do
lepszego wykorzystania istniejących zasobów.
15

……………….
(pieczątka LGD)

8. Wyrównanie szans kobiet i mężczyzn- preferuje operacje przyczyniające się do
wyrównania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

9. Realizacja operacji zakłada odejście od działalności rolniczej – operacja zakłada
założenie działalności gospodarczej w przypadku działania „Różnicowanie w
kierunku działalności nierolniczej”

10. Nowe miejsca pracy – realizacja operacji zakłada utworzenie nowych miejsc pracy

11. Wiarygodność wnioskodawcy i zaangażowanie w rozwój obszaru -Wnioskodawca
jest członkiem LGD Mroga - min. 6 miesięcy

12. Obszar oddziaływania operacji – preferuje operacje obejmujące zasięgiem więcej
niż jedną miejscowość

13. Wpływ projektu na promocję obszaru – preferuje się operacje skierowane na
działania informacyjno promocyjne z dużą liczbą odbiorców.

14. Udział partnerów w realizacji operacji – preferuje projekty partnerskie.
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