Załącznik nr 6 do: Procedury wyboru i oceny grantobiorców
w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania
grantów, monitorowania i kontroli.

KARTA OCENY WG. KRYTERIÓW LOKALNYCH
NUMER WNIOSKU:
PROJEKT GRANTOWY
l.p.

Lokalne kryterium/Ocena punktowa:
Beneficjentem zadania jest:

1.

- jednostka spoza sektora finansów publicznych, z wyłączeniem osób fizycznych
- jednostka sektora finansów publicznych
- osoba fizyczna

Punktacja

3
2
1

Posiadane doświadczenie, zasoby, kwalifikacje oraz prowadzenie działalności
wnioskodawcy odpowiednie do przedmiotu zadania:
2.

3.

4.

5.

- cztery z powyższych
- trzy z powyższych
- dwa z powyższych
- jedno z powyższych

4
3
2
0

Zadanie jest komplementarne w stosunku do innych przedsięwzięć/projektów
realizowanych w ramach LSR:
- powiązanie zadania z co najmniej dwoma przedsięwzięciami zapisanymi w LSR
- brak powiązań zadania z innymi przedsięwzięciami zapisanymi w LSR

2
0

Zadanie przyczyni się do wykorzystania lokalnych zasobów: historycznych,
kulturowych, przyrodniczych, społecznych:
- trzech lub czterech z powyższych
- dwóch z powyższych
- jednego z powyższych
- żadnego z zasobów
Realizacja zadania przyczyni się do pobudzenia aktywności/ integracji
mieszkańców:1
- zadanie w całości aktywizuje/skierowane jest do grup defaworyzowanych
- zadanie w części skierowane jest/aktywizuje grupy defaworyzowane
(udział powyżej 25%)
- zadanie nie jest skierowane/ nie aktywizuje grup defaworyzowanych

3
2
1
0

4
2
0

Realizacja zadania przyczyni się do promowania walorów obszaru PROWENT:

6.

7.

8.

1

- zadanie uwzględnia działania zmierzające do wypromowania walorów obszaru
PROWENT i mają one odzwierciedlenie w zestawieniu rzeczowo – finansowym
- operacja uwzględnia działania zmierzające do wypromowania walorów obszaru
PROWENT bez ponoszenia kosztów finansowych w tym zakresie
- zadanie nie uwzględnia działań zmierzających do wypromowania walorów obszaru
PROWENT
Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska, klimatu:
- zadanie zakłada rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska, zmianom klimatu - ma
to odzwierciedlenie w zestawieniu rzeczowo - finansowym
- zadanie zakłada rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub zmianom klimatu bez ponoszenia kosztów w tym zakresie
- zadanie nie zakłada rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska, zmianom klimatu
Innowacyjność zadania (zgodnie z definicją innowacyjności na poziomie
przedsięwzięć):
- zadanie ma charakter innowacyjny
- zadanie nie ma charakteru innowacyjnego

kryteria decydujące o wyborze projektu w ramach LSR

3
1
0
2
1
0

2
0

Przyznane
punkty

Beneficjent posiada pisemną deklarację o współpracy związaną z przygotowaniem
lub realizacją lub późniejszym wykorzystaniem efektów zadania z podmiotami z
różnych sektorów (społeczny, gospodarczy, publiczny):
- Beneficjent posiada deklarację o współpracy z co najmniej 2 podmiotami z sektorów
innych niż sam Beneficjent
- Beneficjent posiada deklarację o współpracy z co najmniej 1 podmiotem z sektora
innego niż sam Beneficjent
- Beneficjent nie posiada deklaracji o współpracy

9.

4
2
0

Przejrzystość, kompletność, spójność opisu zadania z przygotowanym
zestawieniem rzeczowo - finansowym:
- wniosek zawiera przejrzysty i spójny opis, który ma odzwierciedlenie w pozostałych
3
punktach wniosku oraz w przygotowanym zestawieniu rzeczowo - finansowym, do
wniosku przedłożono wszystkie niezbędne załączniki
- wniosek zawiera przejrzysty opis, który ma odzwierciedlenie w pozostałych punktach
wniosku oraz w przygotowanym zestawieniu rzeczowo - finansowym , wniosek zawiera
2
10. niewielkie błędy niemające wpływu na całość oceny i późniejszej realizacji zadania, nie
wszystkie załączniki zostały dołączone
- wniosek nie jest dokładny i spójny z całością planowanych działań oraz z
zestawieniem rzeczowo – finansowym, z opisu można jednak wyczytać poprawność
1
założeń całego przedsięwzięcia, a koszty zadania zostały poprawnie oszacowane, nie
wszystkie załączniki zostały dołączone
- wniosek nie jest przejrzysty, brak w nim odniesień do zestawienia rzeczowo finansowego oraz zakładanych rezultatów, zaproponowane działania są opisane w
0
sposób niejasny i niespójny
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania- 30 pkt.
Wniosek musi uzyskać minimum 30% (9 pkt.) maksymalnej liczby punktów na zgodność z lokalnymi
kryteriami
Ocena opisowa:
„Projekty Grantowe”
Pieczęć LGD
NUMER WNIOSKU:

Podpis Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego Rady LGD

IMIĘ i NAZWISKO lub
NAZWA WNIOSKODAWCY

NAZWA / TYTUŁ
WNIOSKOWANEGO ZADANIA:

Kryterium oceny ( uzasadnienie):
1.

Beneficjentem zadania jest:

2.

Posiadane doświadczenie, zasoby, kwalifikacje oraz prowadzenie działalności wnioskodawcy
odpowiednie do przedmiotu zadania:

3.

Zadanie jest komplementarne w stosunku do innych przedsięwzięć/projektów realizowanych w ramach
LSR:

4.

Zadanie przyczyni się do wykorzystania lokalnych zasobów: historycznych, kulturowych,
przyrodniczych, społecznych:

5.

Realizacja zadania przyczyni się do pobudzenia aktywności/ integracji mieszkańców:2

6.

Realizacja zadania przyczyni się do promowania walorów obszaru PROWENT:

7.

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska, klimatu:

8.

Innowacyjność zadania (zgodnie z definicją innowacyjności na poziomie przedsięwzięć):

9.

Beneficjent posiada pisemną deklarację o współpracy związaną z przygotowaniem lub realizacją lub
późniejszym wykorzystaniem efektów zadania z podmiotami z różnych sektorów (społeczny,
gospodarczy, publiczny):

10. Przejrzystość, kompletność, spójność opisu zadania z przygotowanym zestawieniem rzeczowo finansowym:

Proponowana kwota
wsparcia wraz z
uzasadnieniem

Data:
Imię i Nazwisko członka Rady

Podpis członka Rady

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY OCENY OPERACJI
WEDŁUG KRYTERIÓW LOKALNYCH
1. Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD przed rozpoczęciem procesu oceny.
2. Pola białe wypełnia Sekretarz i podpisują wszyscy uprawnieni do głosowania członkowie Rady LGD biorący udział w
ocenie na zgodności z lokalnymi kryteriami oceny operacji.
3. Możliwe jest przyznawanie jedynie punktów całościowych, nie ma możliwości przyznawania punktacja ułamkowej.
4. Minimalna liczba punktów, jaką musi uzyskać projekt w trakcie oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji
wynosi, co najmniej 30% (co najmniej 9 punktów).
5. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwa lub więcej wniosków, a limit dostępnych środków nie
pozwala na finansowanie wszystkich operacji o miejscu na liście decyduje wyższa liczba punktów uzyskana w ramach
kryterium nr 5 określonego jako kryterium decydujące. W przypadku gdyby powyższe nie przyniosło rezultatu
decyduje kolejność wpływu wniosku do biura LGD (data i godzina przyjęcia wniosku).
6. Lista lokalnych kryteriów oceny operacji wraz z ich opisem:

2

OPIS KRYTERIUM - PROJEKY GRANTOWE
L.P.
1.

Kryterium
Beneficjentem zadania jest:

Liczba punktów
3 lub 2 lub 1pkt

Ze względu na trudną sytuację, bariery finansowe, funkcjonowanie non profit, społeczny charakter działań preferowane są
organizacje pozarządowe, społeczne.
Punktacja w ramach kryterium:
3 pkt- jednostka spoza sektora finansów publicznych, z wyłączeniem osób fizycznych
2 pkt - jednostka sektora finansów publicznych
1 pkt. - osoba fizyczna
Posiadane doświadczenie, zasoby, kwalifikacje oraz prowadzenie działalności
4 lub 3 lub 2 lub 0pkt
2.
wnioskodawcy odpowiednie do przedmiotu zadania:
Preferowane są podmioty posiadające doświadczenie, zasoby, lub kwalifikacje i wykonujące działalność odpowiednią do
przedmiotu zadania, które zamierzają realizować. Są to czynniki, które poprawnie wpływają, na jakość realizacji zadania i
wdrażania LSR.
Rada przyznaje punkty na podstawie załączonych do wniosku dokumentów potwierdzających doświadczenie, zasoby, kwalifikacje,
działalność odpowiednią do przedmiotu zadania:
a) Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować
(potwierdzone np. umowami na realizacje podobnych przedsięwzięć, sprawozdaniami lub innymi równoważnymi
dokumentami),
b) Wnioskodawca posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować (potwierdzone np. umowami
najmu, dzierżawy, akty własności, spisy środków trwałych),
c) Wnioskodawca posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza realizować, jeżeli jest osobą
fizyczną (potwierdzone np. zaświadczeniami, certyfikatami)
d) Wnioskodawca wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować (potwierdzone np.
statutem).
Punktacja w ramach kryterium:
4 pkt. - cztery z powyższych
3 pkt. - trzy z powyższych
2 pkt. – dwa z powyższych
0 pkt. – jedno z powyższych
3.

Zadanie jest komplementarne w stosunku do innych przedsięwzięć/projektów
realizowanych w ramach LSR:

2 lub 0pkt

Powiązane z przedsięwzięciami zapisanymi w strategii np. komplementarne do przetwórstwa rolno-spożywczego, szlak
dziedzictwa kulinarnego, integrowanie różnych dziedzin życia społecznego, organizacji, środowisk.
Komplementarność w zakresie:
- zbudowania współpracy pomiędzy uczestnikami rynku turystycznego - organizacja produktów turystycznych wykorzystujących
zasoby lokalne - np. Szlak kulinarno - turystyczny,
- promocji oraz marketingu produktów lokalnych, rozwijania działalności w oparciu o produkty lokalne,
- powiązania/koordynacji działań podejmowanych przez podmioty na różnych szczeblach zarządzania np. skrócenie łańcuchów
dostaw (przetwórstwo rolno - spożywcze, wprowadzanie produktów na rynek)
- ułatwienie łączenia różnych sektorowych i dziedzinowych interwencji (np. sieciowanie podmiotów tworzących szlak kulinarny,
współpraca w zakresie krótkich łańcuchów dostaw, świadczenia usług turystycznych, rozwijania rynków zbytu produktów lub
usług lokalnych).
Możliwe jest przyznanie punktów w innym zakresie komplementarności pod warunkiem wyczerpującego uzasadnienia
zamieszczonego we wniosku.
Punktacja w ramach kryterium:
2 pkt. - powiązanie operacji z co najmniej dwoma przedsięwzięciami zapisanymi w LSR
0 pkt. - brak powiązań operacji z innymi przedsięwzięciami zapisanymi w LSR
Zadanie przyczyni się do wykorzystania lokalnych zasobów: historycznych,
3 lub 2 lub 1 lub 0pkt
4.
kulturowych, przyrodniczych, społecznych:
Preferowane są zadania, które zachowują i bazują na lokalnym potencjale kulturalnym (np. tradycje i obrzędy, legendy, tradycyjne
zawody, zespoły ludowe, itp.), historycznym (np. zabytki, fakty i przekazy historyczne, itp.), przyrodniczym (charakterystyczna dla
obszaru fauny i flory, w tym gatunki i obszary chronione itp.) oraz społecznym (np. aktywizacja społeczności lokalnych, grup
społecznych).
Punktacja w ramach kryterium:
3 pkt – trzech lub czterech z powyższych
2 pkt - dwóch z powyższych
1 pkt - jednego z powyższych
0 pkt – żadnego z zasobów
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia wyczerpującej informacji o wykorzystywaniu zasobów w ramach operacji.

5.

Realizacja zadania przyczyni się do pobudzenia aktywności/ integracji
mieszkańców:3

4 lub 2 lub 0pkt

Preferowane są zadania skierowane do grup defaworyzowanych, angażujących lub tworzących warunki aktywizacji tychże osób
(młodzież, os. powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, samotnie wychowujący dzieci oraz osoby defaworyzowane pod
względem rynku pracy). Preferowane są również operacje, które kierują swoje działania do tych grup, w celu przybliżania im
wiedzy m.in. o regionie, aktywizowania do inicjatyw społecznych i artystycznych, upowszechniania projektów
międzypokoleniowych, lub integrujące osoby z grup defaworyzowanych ze społecznością lokalną. Punkty można przyznać, jeśli
wnioskodawca wskazał, w jaki sposób zamierza dotrzeć do osób z grup defaworyzowanych i zaktywizować je w oparciu o
realizację operacji.
Punktacja w ramach kryterium:
4 pkt- zadanie w całości aktywizuje/skierowane jest do grup defaworyzowanych
2 pkt - zadanie w części skierowane jest/aktywizuje grupy defaworyzowane (udział powyżej 25%)
0 pkt - zadanie nie jest skierowane/ nie aktywizuje grup defaworyzowanych
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia wyczerpującej informacji w tym zakresie i podania wskaźników we wniosku.
6.

Realizacja zadania przyczyni się do promowania walorów obszaru PROWENT:

3 lub 1 lub 0pkt

Preferuje się zadania, które mają wpływ na promocję walorów obszaru LGD, tj. mają zaplanowane narzędzia promocyjne w
ramach działań lub wpływają na upowszechniania informacji na ich temat. Oceniany jest także wpływ realizacji operacji na
upowszechnianie wiedzy o obszarze LGD i kreowanie wizerunku LGD.
Punktacja w ramach kryterium:
3 pkt–zadanie uwzględnia działania zmierzające do wypromowania obszaru PROWENT i mają one odzwierciedlenie w
zestawieniu rzeczowo – finansowym
1 pkt - zadanie uwzględnia działania zmierzające do wypromowania obszaru PROWENT bez ponoszenia kosztów finansowych
w tym zakresie
0 pkt – zadanie nie uwzględnia działań zmierzających do wypromowania obszaru PROWENT
Samo zamieszczenie logotypu LGD PROWENT bądź informacji słownej nie będzie skutkowało przyznaniem punktów,
punktowane będą działania w zakresie promocji walorów obszaru PROWENT.
Kryterium oceniane na podstawie zapisów we wniosku oraz w zestawieniu rzeczowo – finansowym.
7.

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska, klimatu:

2 lub 1 lub 0pkt

Preferuje się zadania, które podczas realizacji zastosują rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu. Pożądane jest
zastępowanie tradycyjnych nośników energii energią odnawialną, termomodernizacja – działania służące ograniczeniu zużycia
energii, inwestycje służące ochronie środowiska, budowa urządzeń/instalacji ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na energię.
Wśród zadań o charakterze miękkim preferuje się działania zmierzające do podniesienia świadomości społeczności lokalnej w
zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.
Punktacja w ramach kryterium:
2 pkt - zadanie zakłada rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub zmianom klimatu, ma to odzwierciedlenie w
zestawieniu rzeczowo - finansowym
1 pkt - zadanie zakłada rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub zmianom klimatu, bez ponoszenia kosztów w tym
zakresie
0 pkt - zadanie nie zakłada rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub zmianom klimatu.
Kryterium oceniane na podstawie zapisów we wniosku oraz w zestawieniu rzeczowo – finansowym.
8.

Innowacyjność zadania (zgodnie z definicją innowacyjności na poziomie
przedsięwzięć):

2 lub 0pkt

Preferuje zadania innowacyjne tj. wykorzystujące niepraktykowane dotąd zastosowania zasobów i rozwiązań, wykorzystania
nowych metod, zasobów historycznych, przyrodniczych, kulturowych, w tym związanych z lokalnym dziedzictwem kulinarnym,
tradycje rzemieślnicze. Realizacja operacji przyczynia się do nowatorskiego sposobu aktywizacji społeczności lokalnej i grup
społecznych oraz włączenia ich w proces rozwoju społeczno-kulturalnego. Nowe formy aktywizacji i integracji poprzez powstanie
miejsc spotkań podniesienie atrakcyjności oferty społecznej i kulturalnej, wykorzystanie technologii informacyjnych w
udostępnianiu zasobów kulturowych, turystycznych, dziedzictwa lokalnego.
Punktacja w ramach kryterium:
2 pkt - zadanie ma charakter innowacyjny
0 pkt- zadanie nie ma charakteru innowacyjnego
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia wyczerpującej informacji o zastosowaniu rozwiązań innowacyjnych w
operacji.
Beneficjent posiada pisemną deklarację o współpracy związaną z
4 lub 2 lub 0pkt
9.
przygotowaniem lub realizacją lub późniejszym wykorzystaniem efektów
zadania z podmiotami z różnych sektorów (społeczny, gospodarczy, publiczny):
Preferuje się zadania zakładające współpracę pomiędzy mieszkańcami z różnych sektorów (społeczny, gospodarczy, publiczny)
działających na terenie /w miejscowości realizacji zadania. Maksymalnie premiowane będą zadania, w których wnioskodawca
posiada pisemną deklarację o współpracy związaną z przygotowaniem lub realizacją lub późniejszym wykorzystaniem efektów

zadania z podmiotami należącymi do różnych sektorów: społeczny, gospodarczy, publiczny.
Jeśli nie został dołączony do wniosku dokument potwierdzający współpracę nie zostaną przyznane punkty w ramach kryterium.
Jeśli w dołączonym dokumencie jest dwie lub więcej deklaracji o współpracy podpisanych przez podmioty należące do tego
samego sektora, przy ocenie wniosku liczy się to jako współpraca w obszarze 1 sektora.
Kryterium przyczynia się do zwiększenia zaangażowania różnych sektorów i partnerów w realizację LSR. Działania takie mają
zachęcać do współpracy między różnego typu podmiotami z terenu LGD, co ma pozytywnie wpłynąć na zintegrowanie obszaru, na
którym wdrażana jest LSR.
Punktacja w ramach kryterium:
4 pkt - Beneficjent posiada deklarację o współpracy z co najmniej 2 podmiotami z sektorów innych niż sam Beneficjent
2 pkt - Beneficjent posiada deklarację o współpracy z co najmniej 1 podmiotem z sektora innego niż sam Beneficjent
0 pkt - Beneficjent nie posiada deklaracji o współpracy

10.

Przejrzystość, kompletność, spójność
zestawieniem rzeczowo - finansowym:

opisu

zadania

z

przygotowanym

3 lub 2 lub 1 lub 0pkt

Preferowanie starannie przygotowanych wniosków o powierzenie grantu. Kryterium ma na celu dodatkowe punktowanie
wniosków, które są kompletne, przemyślane i spójne treściowo. Dobrze przygotowany wniosek rokuje większe szanse na
poprawność jego realizacji i osiągnięcie wszystkich założonych wskaźników.
Punktacja w ramach kryterium:
3 pkt – wniosek zawiera przejrzysty i spójny opis, który ma odzwierciedlenie w pozostałych punktach wniosku oraz w
przygotowanym zestawieniu rzeczowo - finansowym, do wniosku przedłożono wszystkie niezbędne załączniki
2 pkt – wniosek zawiera przejrzysty opis, który ma odzwierciedlenie w pozostałych punktach wniosku oraz w przygotowanym
zestawieniu rzeczowo - finansowym , wniosek zawiera niewielkie błędy niemające wpływu na całość oceny i
późniejszej realizacji zadania, nie wszystkie załączniki zostały dołączone
1 pkt – wniosek nie jest dokładny i spójny z całością planowanych działań oraz z zestawieniem rzeczowo – finansowym, z
opisu można jednak wyczytać poprawność założeń całego przedsięwzięcia, a koszty zadania zostały poprawnie
oszacowane, nie wszystkie załączniki zostały dołączone
0 pkt – wniosek nie jest przejrzysty, brak w nim odniesień do zestawienia rzeczowo -finansowego oraz zakładanych rezultatów,
zaproponowane działania są opisane w sposób niejasny i niespójny
Przyznanie punktów w poszczególnych kryteriach będzie możliwe, jeżeli wnioskodawca szczegółowo opisze i wyjaśni
je we wniosku. Jeśli wnioskodawca nie poda wyczerpującej informacji, poszczególne kryteria zostają ocenione na
0pkt.
Rada przyznaje punkty na podstawie wniosku oraz załączonych do wniosku załączników oraz dodatkowych
dokumentów potwierdzających spełnienie poszczególnych kryteriów w ramach oceny.

