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Załącznik nr 5 

do Procedury ogłaszania, oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców 

 
 
 
 

 
 
 

Miejsce na pieczątkę LGD 

KARTA OCENY 

wg lokalnych kryteriów wyboru LGD „LIWOCZ” 

NUMER NABORU 
 

 

ZNAK SPRAWY DATA WPŁYWU GODZINA 
WPŁYWU 

TYTUŁ ZADANIA 
 

 
NAZWA WNIOSKODAWCY 
 

 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU 

Lp. Nazwa kryterium/Opis Punktacja 
Przyznana 

liczba 
punktów 

1.  

Operacja wpływa na rozwój kompetencji i 
aktywności mieszkańców  

Preferowane są operacje, które dążą do podniesienia 
kwalifikacji, kompetencji i umiejętności mieszkańców oraz 
wzrostu ich aktywności.  
 

Rozwój kompetencji  

 3 pkt. – tak  

 0 pkt. – nie  

Rozwój aktywności  

 2 pkt. – tak  

 0 pkt. – nie  

0-5  

2.  

Operacja oddziaływuje na grupy defaworyzowane 

Wnioskodawca jest przedstawicielem grupy 
defaworyzowanej lub operacja przewiduje zatrudnienie 
osoby/osób, które należą do grup defowaryzowanych ze 
względu na utrudniony dostęp do rynku pracy , 
zdefiniowanych w LSR jako (osoby niepełnosprawne, osoby 
długotrwale bezrobotne, osoby bezrobotne w wieku do 25 
lat, bezrobotni powyżej 50 roku życia).W przypadku 
spełnienia więcej niż jednego kryterium, punkty się sumują.  
  
 

Bezrobotni:  

 1 pkt. – młodzi do 25 lat  

 1 pkt. – długotrwale 

bezrobotni  

 1 pkt. – w wieku 50+  

 0 pkt. – osoba 

niezarejestrowana w PUP  
Niepełnosprawni:  

 2 pkt. – tak  

 0 pkt. – nie  

0-5  

3.  

Wnioskowana kwota nie przekracza 25 tyś. 

Preferowane będą projekty z mniejszym dofinansowaniem. 
Dzięki takiemu podejściu więcej podmiotów będzie mogło 
otrzymać dofinansowanie. 

 2 pkt. – tak  

 0 pkt. – nie  
0-2  

4.  

Operacja ma charakter innowacyjny  

Zgodnie z zapisami LSR oznacza to: wprowadzanie nowego 
lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub 
usługi), nowego procesu, nowej metody organizacji lub 
nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania 
istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, 
historycznych, kulturowych czy społecznych na poziomie co 
najmniej gminy. 

 2 pkt. – tak  

 0 pkt. – nie  
0-2  
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5.  

Zasięg oddziaływania operacji  

Preferuje się operacje mające wpływ na jak największy 
obszar LGD.  

 3 pkt. – cały obszar LGD  

 2 pkt. – gmina  

 1 pkt. – miejscowość  

1-3  

6.  

Wysokość wkładu własnego (kryterium nie ma 
zastosowania do projektów składanych przez JST) 

W ramach kryterium wskazano 3 przedziały i ustalono dla 
danego przedziału wartości punktowe, które będą oceniane 
na podstawie wniosku lub załączników. Preferowani będą 
wnioskodawcy gwarantujący wyższy poziom wkładu 
własnego.  

 2 pkt. – od 30,01% wkładu 

własnego  

 1 pkt. – od 15,01-30% 

wkładu własnego  

 0 pkt. – do 15 % wkładu 

własnego  

  

0-2  

7.  

Wnioskodawca korzystał z doradztwa w biurze LGD  

Wnioskodawca korzystał z doradztwa w biurze LGD na 
etapie trwania naboru. 

 1 pkt. – operacja była 

konsultowana  

 0 pkt. – operacja nie była 

konsultowana  

0-1  

8.  

Wnioskodawca złożył kompletne dokumenty  

Wnioskodawca złożył kompletny wniosek wraz z 
wymaganymi załącznikami (m.in. projekty budowlane, 
kosztorysy, zgody, pozwolenia, opinie itd.)  

 1 pkt. – tak  

 0 pkt. – nie  
0-1  

Wynik oceny – suma uzyskanych  punktów (maksymalnie 21 punkty)  

Operacja musi osiągnąć niezbędne minimum – 6 pkt., aby kwalifikować się do dofinansowania 

Uzasadnienie w przypadku oceny negatywnej (mniej niż 6 pkt.): 

 

 

 

 
 
 

IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA RADY: 

Miejsce: Data: Podpis: 

PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI 
SKRUTACYJNEJ: 

1. 2. 

 
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 
1. Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD. 
2. Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem. 
3. W punktach „Kryteria 1 – 8” Członek Rady dokonuje oceny poprzez zaznaczenie właściwej opcji 

stawiając znak „x” we właściwym polu oraz wpisując liczbę uzyskanych punktów w każdym z kryterium. 
4. Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty oraz brak podpisu skutkuje nieważnością karty. 
 
 
 
 
 
 
 
 


