
   Załącznik 7 do procedury wyboru operacji
Wzór karty oceny  operacji wg lokalnych kryteriów LGD 

…………………………………….. 
            Pieczęć LGD

KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD

CZĘŚĆ I. Informacje o projekcie
Nr ewidencyjny wniosku: …………………………………………………………………….……..………......
Nr konkursu: ………………………………………………………………….…………………………………..
Data wpływu wniosku: ……………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres wnioskodawcy: ………………………………..………………………………………..............
Numer identyfikacyjny wnioskodawcy: …………………………………………………………………………
NIP wnioskodawcy: ………………………………………………………………………………………………
Tytuł operacji lub nazwa ekonomicznego planu operacji: ……………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………………..
Miejsce realizacji operacji: ……………………………………………………………………………………….
Koszt całkowity operacji: …………………………………………………………………………………………
Nazwa działania (zaznacz właściwą):
  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej   Małe projekty
  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw   Odnowa i rozwój wsi

      Minimalna liczba punktów warunkująca wybór operacji: …...........

…………………………………………………… 
data i podpis osoby sporządzającej

CZĘŚĆ II. Ocena operacji wg lokalnych kryteriów LGD

Nazwa działania Lokalne kryteria oceny operacji Przyznana 
ocena

Nazwa kryterium Punktacja 

Małe projekt
Doświadczenie 
wnioskodawcy w realizacji 
operacji/projektów 

- co najmniej 3 zrealizowane operacje/ z zakresu 
   rozwoju obszarów wiejskich– 3 pkt.
- co najmniej 1 zrealizowany operacja/ z zakresu 
   rozwoju obszarów wiejskich – 1 pkt.
- brak zrealizowanych operacji/ z zakresu rozwoju 
   obszarów wiejskich – 0 pkt.

Stopień wykorzystania 
lokalnych zasobów 
przyrodniczo-kulturowych w 
operacji

- operacja dotyczy wykorzystania lokalnych zasobów
    – od 1 do 3 pkt.
- operacja/ nie dotyczy wykorzystania lokalnych 
    zasobów – 0 pkt.

Udział partnerów w realizacji 
operacji

- w ramach operacji zakłada się współpracę z 
    partnerem/partnerami - 3 pkt.
- nie zakłada się współpracy z partnerem /partnerami w 
    ramach operacji/ – 0 pkt.

Wysokość wnioskowanej 
pomocy

Wnioskowana kwota pomocy wynosi:
- poniżej  15 000 zł – 3 pkt.
- od 15 000 zł do 20 000 zł – 2 pkt.
 - powyżej 20 000 zł do 25 000 zł – 1 pkt. 

Planowany okres realizacji 
operacji

Planowany okres realizacji operacji:
- mniej niż 6 miesięcy – 3 pkt.
- od 6 do 12 miesięcy – 1 pkt.
- powyżej 12 miesięcy – 0 pkt.

Wpływ operacji na 
rozpowszechnianie logotypu/ 
marki  LGD.

- operacja  zakłada rozpowszechnianie 
   logotypu/marki LGD „Vistula - Terra Culmensis”
     – od 1 do 3 pkt.
- operacja nie zakłada rozpowszechniania 
   logotypu/marki LGD „Vistula - Terra Culmensis” –  0 pkt.
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Stopień dostępności do 
infrastruktury publicznej oraz 
usług przyczyniających się do 
poprawy jakości życia 
mieszkańców obszaru objętego 
LSR

     -  zakres realizacji operacji zakłada zwiększenie dostępu do infrastruktury 
publicznej oraz usług przyczyniających się do poprawy jakości życia 
mieszkańców obszaru objętego LSR – od 1- 5 pkt. 
-  zakres realizacji operacji nie zakłada zwiększenia dostępu do 
infrastruktury publicznej oraz usług przyczyniających się do poprawy 
jakości życia mieszkańców obszaru objętego LSR – 0 pkt.

−

 

Suma punktów 

…………………....                                                     ……………………………………….
Miejscowość, data                                                           czytelny podpis członka Rady

Nazwa działania Lokalne kryteria oceny operacji Przyznana 
ocena

Nazwa kryterium Punktacja 

Odnowa 
i rozwój ws Doświadczenie 

wnioskodawcy w realizacji 
operacji

- co najmniej 3 zrealizowane operacje z zakresu 
   rozwoju obszarów wiejskich – 3 pkt.
- co najmniej 1 zrealizowany operacja z zakresu 
   rozwoju obszarów wiejskich – 1 pkt.
- brak zrealizowanych operacji z zakresu rozwoju 
   obszarów wiejskich – 0 pkt

Oddziaływanie realizacji 
operacji

- operacja będzie realizowana w miejscowości liczącej do 
   500 mieszkańców zamieszkałych na pobyt stały wg stanu
    na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia 
   wniosku wg danych z ewidencji ludności Urzędu Gminy 
    – 3 pkt.
- operacja będzie realizowana w miejscowości liczącej od 
   500 do 1500 mieszkańców zamieszkałych na pobyt stały 
   wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok 
    złożenia wniosku wg danych z ewidencji ludności Urzędu 
   Gminy– 2 pkt.
- operacja będzie realizowana w miejscowości liczącej 
   powyżej 1500 mieszkańców zamieszkałych na pobyt stały 
   wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok 
   złożenia wniosku wg danych z ewidencji ludności Urzędu 
   Gminy– 1 pkt.

Planowany okres realizacji 
operacji

Planowany okres realizacji operacji:
- mniej niż 12 miesięcy – 3 pkt.
- od 12 miesięcy do 18 miesięcy – 1 pkt.
- powyżej 18 miesięcy – 0 pkt.

Wpływ operacji na 
rozpowszechnianie 
logotypu/ marki  LGD.

- operacja zakłada rozpowszechnianie 
   logotypu/marki LGD „Vistula - Terra Culmensis” 
   – od 1 do 3 pkt.
- operacja nie zakłada rozpowszechniania 
   logotypu/marki LGD „Vistula - Terra Culmensis” –   0 pkt.

Wysokość wnioskowanej 
pomocy

 
- wnioskowana kwota 
pomocy wynosi poniżej 
400 tys. zł  – 3 pkt.
- wnioskowana kwota 
pomocy wynosi powyżej 
400 tys. zł - 0 pkt.

Stopień dostępności do 
infrastruktury publicznej oraz 
usług przyczyniających się do 
poprawy jakości życia 
mieszkańców obszaru objętego 
LSR

     -  zakres realizacji operacji zakłada zwiększenie dostępu do 
infrastruktury publicznej oraz usług przyczyniających się do poprawy 
jakości życia mieszkańców obszaru objętego LSR – od 1- 5 pkt. 
-  zakres realizacji operacji nie zakłada zwiększenia dostępu do 
infrastruktury publicznej oraz usług przyczyniających się do poprawy 
jakości życia mieszkańców obszaru objętego LSR – 0 pkt.
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Suma punktów 

…………………....                                                           ……………………………………….
Miejscowość, data                                                                 czytelny podpis członka Rady

Nazwa działania Lokalne kryteria oceny operacji Przyznana 
ocena

Nazwa kryterium Punktacja 

   Różnicowa
nie w 
kierunku 
działalności 
nierolniczej 

Wielkość gospodarstwa 
rolnego

Gospodarstwo rolne beneficjenta ma powierzchnię:
- do 15 ha fizycznych – 3 pkt.
- powyżej 15 ha fizycznych – 0 pkt.

Poziom rozwoju turystyki 
opartej na lokalnych 
zasobach 

- operacja dotyczy rozwoju turystyki – od 1 do 3 pkt.
- operacja nie dotyczy rozwoju turystyki – 0 pkt.

Planowany okres realizacji 
operacji

Planowany okres realizacji operacji:
- mniej niż 12 miesięcy – 3 pkt.
- od 12 miesięcy do 18 miesięcy – 1 pkt.
- powyżej 18 miesięcy – 0 pkt.

Wpływ operacji na 
rozpowszechnianie 
logotypu/ marki  LGD

- operacja  zakłada rozpowszechnianie 
   logotypu/marki LGD „Vistula - Terra Culmensis” 
   – od 1 do 3 pkt.
- operacja nie zakłada rozpowszechniania 
   logotypu/marki LGD „Vistula - Terra Culmensis” – 0 pkt.

Wysokość wnioskowanej 
pomocy

Wnioskowana kwota pomocy wynosi:
-  poniżej 50 tys. zł – 3 pkt. 
- od 50 tys. zł do 70  tys. zł – 1 pkt.
- powyżej 70 tys. zł – 0 pkt.  

Stopień dostępności do 
infrastruktury publicznej oraz 
usług przyczyniających się do 
poprawy jakości życia 
mieszkańców obszaru objętego 
LSR

     -  zakres realizacji operacji zakłada zwiększenie dostępu do 
infrastruktury publicznej oraz usług przyczyniających się do poprawy 
jakości życia mieszkańców obszaru objętego LSR – od 1- 5 pkt. 
-  zakres realizacji operacji nie zakłada zwiększenia dostępu do 
infrastruktury publicznej oraz usług przyczyniających się do poprawy 
jakości życia mieszkańców obszaru objętego LSR – 0 pkt.

Suma punktów
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…………………....                                                      ……………………………………….
Miejscowość, data                                                           czytelny podpis członka Rady

Nazwa działania Lokalne kryteria oceny operacji Przyznana 
ocena

Nazwa kryterium Punktacja 

  
Tworzenie i 
rozwój 
mikroprzed
siębiorstw

Rozwój lokalnego rynku 
pracy

W ramach operacji zakłada się utworzenie pełnych średniorocznych 
etatów.:
-  co najmniej 3 – 3 pkt.
- co najmniej 2 –  2 pkt.
- co najmniej 1 – 1 pkt.

Poziom rozwoju turystyki 
opartej na lokalnych 
zasobach 

- operacja dotyczy rozwoju turystyki – od 1 do 3 pkt.
- operacja nie dotyczy rozwoju turystyki – 0 pkt.

Planowany okres realizacji 
operacji

Planowany okres realizacji operacji:
- mniej niż 12 miesięcy – 3 pkt.
- od 12 miesięcy do 18 miesięcy – 1 pkt.
- powyżej 18 miesięcy – 0 pkt.

Promocja lokalnych 
produktów i usług 
„Vistula - Terra 
Culmensis”

Operacja:
-   zakłada promocję lokalnych produktów i usług z 
     wykorzystaniem logo „Vistula -Terra Culmensis” 
      – od 1 do 3 pkt.
- nie zakłada promocji lokalnych produktów i usług z       
   wykorzystaniem logo „Vistula - Terra Culmensis” – 0 pkt.

Wsparcie dla 
określonych grup osób W ramach operacji:

- zakłada się zatrudnienie dla kobiet, absolwentów szkół, 
   osób niepełnosprawnych – od 1 do 3 pkt.
- nie zakłada się zatrudnienia dla kobiet, absolwentów szkół, 
   osób niepełnosprawnych – 0 pkt.  
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Wysokość wnioskowanej 
pomocy

Wnioskowana kwota pomocy wynosi:
-  poniżej 50 tys. zł – 3 pkt. 
- od 50 tys. zł do 70  tys. zł – 1 pkt.
- powyżej 70 tys. zł – 0 pkt.

Stopień dostępności do 
infrastruktury publicznej oraz 
usług przyczyniających się do 
poprawy jakości życia 
mieszkańców obszaru objętego 
LSR

     -  zakres realizacji operacji zakłada zwiększenie dostępu do 
infrastruktury publicznej oraz usług przyczyniających się do poprawy 
jakości życia mieszkańców obszaru objętego LSR – od 1- 5 pkt. 
-  zakres realizacji operacji nie zakłada zwiększenia dostępu do 
infrastruktury publicznej oraz usług przyczyniających się do poprawy 
jakości życia mieszkańców obszaru objętego LSR – 0 pkt.

Suma punktów
 

…………………....                                                     ……………………………………….
Miejscowość, data                                                         czytelny podpis członka Rady

                                                
                                        

CZĘŚĆ III. Pytania dodatkowe* : 
1. Czy  realizacja  operacji  zakłada  innowacyjność?  Uzasadnij  swoją  decyzję  w 
przypadku odmiennego stanowiska niż wnioskodawca.
…....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
2. Czy realizacja  operacji  zakłada   podejście  zintegrowane  dla  podejmowanych 
działań?  Uzasadniając  swoją  decyzję  w  przypadku  odmiennego  stanowiska  niż 
wnioskodawca.
…....................................................................................................................................
......................................................................................................................................

* pytania niepunktowane, jednak wymagane do wypełnienia i uznania karty za ważny głos. Pytania mają  

charakter informacyjny, mogą mieć wpływ przy przyznawaniu punktów w Lokalnym kryterium „Uzasadnienie  

realizacji  projektu  w ramach  LSR”,  gdzie  innowacyjność  i  zintegrowane  podejście  może  mieć  wpływ  na 

poprawę jakości życia. 
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