
                                                                         
 

Karta oceny zgodności wg lokalnych kryteriów  

 

Imię i nazwisko osoby oceniającej …………………………………………………………………………………….. 

Wniosek nr: ……………………………………………………………………………………………………………... 

Nazwa operacji: …………………………………………………………………………………………………………. 

Działanie PROW 2007 – 2013, oś Leader wdrażanie LSR – małe projekty 

L.p. Kryterium lokalne Opis / potencjalne oddziaływanie Sposób weryfikacji 
Przyznana 

ilość punków  

1 
Zasoby, doświadczenie i 

kwalifikacje wnioskodawcy 

preferuje wnioskodawców doświadczonych w obszarach, 

których dotyczą operacje, zapewniających sprawną i z dużym 

prawdopodobieństwem skuteczną realizację operacji 

0 pkt – brak doświadczenia 

1 pkt – 1 projekt 

2 pkt – 2 – 5 projektów 

3 pkt – powyżej 5 projektów 

Oświadczenie Wnioskodawcy 

o zrealizowanych projektach ze środków 

publicznych  wraz z zestawieniem w tabeli 

zgodnie ze wzorem  - załącznik 1 do 

kryteriów oceny. 

 

2 Miejsce realizacji operacji 

Preferowane będą operacje w małych miejscowościach 

1 pkt – w miejscowościach powyżej 2000 mieszkańców 

2 pkt – w miejscowościach od 1000 – 2000 mieszkańców 

3 pkt – w miejscowościach do 999 mieszkańców 

Weryfikowane przez Radę LGD „Kraina 

Nafty” na podstawie informacji z ewidencji 

ludności Urzędów Gmin, na dzień 31 

grudnia roku poprzedzającego rok złożenia 

wniosku. 

 

3 Innowacyjność projektu  

preferuje operacje  innowacyjne, oryginalne w skali lokalnej – 

tj. wykorzystujące nie praktykowane dotąd lokalnie (w skali 

organizacji lub w skali obszaru realizacji operacji) 

rozwiązania wykorzystujące lokalne zasoby, lokalny 

potencjał. 

0 pkt – operacja nie jest innowacyjna 

3 pkt – operacja zawiera elementy innowacyjne 

Wniosek (należy opisać na czym polega 

innowacyjność operacji). 

  

4 
Stopień wykorzystania 

lokalnych zasobów w operacji 

Preferowane będą operacje wykorzystujące takie zasoby jak:  

lokalną historię, tradycję, kulturę, walory lokalnego 

środowiska przyrodniczego, lokalną infrastrukturę 

turystyczną, lokalne produkty i usługi. 

0 pkt – operacja nie jest oparta o wykorzystanie lokalnych 

zasobów 

1 pkt – operacja wykorzystuje jeden z zasobów (np. 

historyczny) 

2 pkt – operacja wykorzystuje 2 zasoby 

3 pkt – operacja wykorzystuje 3 lub więcej zasobów 

Wniosek  (należy opisać jakie zasoby 

zostaną  wykorzystane w realizacji operacji). 

 



5  Zasięg terytorialny operacji 

Preferowane będą operacje obejmujące swoim zasięgiem 

większą liczbę miejscowości. 

1pkt – 1 miejscowość 

2 pkt – 2 miejscowości 

3pkt – 3 i więcej miejscowości 

Wniosek (opis we wniosku). 

 

6 
Udział partnerów w realizacji 

operacji 

Preferowane będą operacje realizowane w partnerstwie. 

0 pkt – operacja jest realizowana bez udziału partnerów 

1 pkt – operacja realizowana jest przy udziale 1 partnera 

2 pkt – operacja realizowana jest przy udziale 2-3 partnerów 

3 pkt – operacja realizowana jest przy udziale 4 partnerów i 

więcej 

Deklaracje partnerów dołączone do 

wniosków  (zgodnie z załącznikiem) 

informujące o roli partnera. Podpisane nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed terminem 

składania wniosków. 

  

7 
Powiązanie operacji z innymi 

przedsięwzięciami 

Preferowane będą operacje powiązane z realizacją innych 

projektów, przedsięwzięć realizowanych na obszarze LGD w 

ramach wdrażania LSR  lub innych programów 

0 pkt – operacja nie jest komplementarna z innymi projektami 

1pkt –operacja jest komplementarna z jednym projektem 

3 pkt – operacja jest komplementarna z 2 lub więcej 

projektami 

Oświadczenie wnioskodawcy zawierające 

tytuł, miejsce realizacji projektu, cel 

projektu oraz podmiot go realizujący. 

Projekty odbywające się cyklicznie liczone 

są jeden raz  bez względu na ilość edycji. 

 

8 
Wpływ operacji na promocję 

obszaru działania LGD 

Preferowane będą operacje, których realizacja będzie 

skutkowała dużym efektem promocyjnym dla całego obszaru 

LGD i przyczyni się do wzmocnienia/utrwalenia określonego 

wizerunku obszaru objętego LSR, np. wizerunku 

turystycznego, kulturowego itp. 

0 pkt – nie ma wpływu na promocję obszaru 

2 pkt – ma wpływ na promocję obszaru 

Wniosek (opis działań promocyjnych). 

 

9 Status członka / partnera LGD 

Preferowane będą operacje składane przez członków 

stowarzyszenia LGD „Kraina Nafty” 

0 pkt – Wnioskodawca nie jest członkiem Stowarzyszenia 

LGD „Kraina Nafty” 

3 pkt - Wnioskodawca jest członkiem Stowarzyszenia LGD 

„Kraina Nafty” 

Zaświadczenie wydane przez Biuro LGD 

„Kraina Nafty” o przynależności 

Wnioskodawcy do Stowarzyszenia. 

 

10 
Wysokość wnioskowanej 

pomocy 

Preferowane będą operacje których oczekiwany przez 

wnioskodawców poziom dofinansowania jest niższy od 

maksymalnego. 

1 pkt – wnioskowana kwota dofinansowania powyżej 20 tys. 

zł 

2 pkt - wnioskowana kwota dofinansowania 10 tys. zł – 20 

tys. zł 

3 pkt - wnioskowana kwota dofinansowania do 9.999,99  zł 

Wniosek 

 

Maksymalna ilość punktów (29 pkt)  stanowi 100%. Operacja kwalifikuje się do dofinansowania po otrzymaniu min. 40% punktów. 

Kryteria 4 i 8 – uzasadniają realizację operacji w ramach LSR. 

 


