
 
 

Załącznik nr 5a do Regulaminu Pracy Rady Projektowej ZDOW - Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru: 
CEL OGÓLNY 1: Region przyjazny mieszkańcom i sprzyjający osiedlaniu 

działanie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej 
  

wniosek nr:……………………………………… wnioskodawca…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

  
tytuł operacji ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

lp kryterium punktowe sposób punktacji 
przyznane 

punkty uzasadnienie oceny 

1 Operacja będzie realizowana w miejscowości do 5000 mieszkańców spełnia = 1 
nie spełnia = 0   

 

2 
Operacja będzie realizowana przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego lub 
przez Organizację Pozarządową w partnerstwie z JST 

spełnia = 10 
nie spełnia = 0 

  

 

3 Operacja będzie wpływała na poprawę jakości życia na obszarze LGD ocena od 0 do 4 
  

 

4 
Beneficjent posiada zasoby niezbędne i adekwatne do realizacji operacji, np. 
sprzęt, kadra, baza, doświadczenie, kwalifikacje ocena od 0 do 5 

  

 

5 Operacja będzie innowacyjna** 0 lub 1 lub 3 lub 5 
  

 

6 
Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie 
środowiska lub klimatu 0 lub 1 lub 2 

  

 

7 Operacja uwzględnia potrzeby grup defaworyzowanych spełnia = 3 
nie spełnia = 0   

 

SUMA Max = 30   
Minimalna ilość punktów uprawniająca do uzyskania dofinansowania = 15  

           Data i podpis Członka Rady Projektowej……………………………………………………………. 

Imię i nazwisko członka Rady Projektowej: 

……………………………………………………………….. 

Załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2021 



 
Nr 
kryt. Opis sposobu weryfikacji i oceny spełnienia kryterium 

1 Ocena na podstawie opisu w wniosku o przyznanie pomocy, Sekcje_B_III. pola 8, 8.1 i 9. 
2 Ocena na podstawie opisu w wniosku o przyznanie pomocy, Sekcje_B_I_IIIdentyfwnios. pola B.II – 3.2 
3 Ocena na podstawie opisu w wniosku o przyznanie pomocy, Sekcje_B_III. pola 1.4 oraz 3. Operacja będzie wpływała na poprawę jakości życia na obszarze LGD jeśli: 

- sprawy będące przedmiotem operacji są ważne dla społeczności     1 pkt 
- potrzeba została jasno zdefiniowana i czy jej zaspokojenie służy dobru wspólnemu  1 pkt 
- realizacja przyniesie korzyści dla społeczności i bezpośrednich uczestników operacji  1 pkt 
- projekt przyniesie trwałe rezultaty        1 pkt 

4 Ocena na podstawie opisu w wniosku o przyznanie pomocy, Sekcje_B_III. pole 3. Członek rady projektowej ocenia stopień przydatności posiadanych zasobów w stosunku do 
planowanej operacji. 0 pkt przyznaje, gdy beneficjent nie posiada żadnych adekwatnych zasobów, 5 pkt gdy beneficjent posiada znaczące i adekwatne zasoby 

5 Ocena na podstawie opisu w wniosku o przyznanie pomocy, Sekcje_B_III. pole 3. Członek rady projektowej ocenia czy innowacyjność operacji dotyczy obszaru miejscowości, w 
której będzie realizowana, obszaru całej gminy czy obszaru całej LGD. Jeśli operacja jest innowacją o zasięgu całego obszaru LGD przyznawane jest 5pkt, jeśli na terenie gminy 
beneficjenta = 3 pkt, jeśli na terenie miejscowości, w której realizowana będzie operacja = 1 pkt. Jeśli operacja nie mieści się w definicji innowacyjności otrzymuje 0 pkt. 

6 Deklaracja złożona w załączniku do wniosku - karcie opisu projektu. Członek rady projektowej przyznaje 2pkt, gdy operacja uwzględnia oba zjawiska. Jeśli odnosi się tylko do 
jednego z nich przyznawany jest 1 pkt. Członek ocenia czy opisane działania mieszczą się wśród przykładowych działań: zastosowanie w budownictwie materiałów 
termoizolacyjnych; - zakup energooszczędnych maszyn urządzeń, narzędzi sprzętów; - zastosowanie nowoczesnych technologii odzyskiwania ciepła; - zastosowanie ekologicznych 
rozwiązań gospodarki odpadami; - zastosowanie ekologicznych materiałów; - wykorzystanie usług nie oddziałujących negatywnie na środowisko; - promowanie walorów środowiska 
naturalnego; - podnoszenie świadomości ekologicznej; - promowanie postaw prośrodowiskowych i proklimatycznych przeciwdziałanie pogorszeniu stanu środowiska naturalnego i 
zmianom klimatycznym; - inwestycje na obszarach Natura 2000 związane z ekoturystyką tworzenie zielonych miejsc pracy 

7 Ocena na podstawie opisu w wniosku o przyznanie pomocy, Sekcje_B_III. pole 3. Członek Rady Projektowej ocenia, czy w opisie operacji uwzględniono rozwiązania służące 
zaspokojeniu potrzeb grup defaworyzowanych (np. w przebudowywanym parku uwzględniono miejsce dla młodzieży). Jeśli uwzględniono potrzeby którejkolwiek z tych grup 
kryterium uznaje się za spełnione i przyznaje się 3 pkt. W przeciwnym wypadku 0 pkt. 

 

** innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu, usługi, procesu), nowej metody organizacyjnej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem, 
nowatorskich, niestandardowych, o eksperymentalnym charakterze, w nietypowy sposób podchodzących do lokalnych zasobów, tradycji, przyczyniających się do pozytywnych zmian na 
obszarze każdej z gmin wchodzących w skład LGD. Minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji jest, aby produkt, proces, metoda organizacyjna były nowe (lub znacząco udoskonalone) dla 
organizacji. Zalicza się tu produkty, procesy i metody, które dana organizacja opracowała jako pierwsza, oraz te, które zostały przyswojone od innych firm lub podmiotów. Innowacyjność 
należy rozpatrywać w odniesieniu do obszaru LSR jako całości lub jego części (np. gminy). 

  


