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Załącznik nr 7. Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów 
 

Karta oceny projektu według lokalnych kryteriów – Odnowa i Rozwój Wsi 

 

Nr wniosku (nadany przez Biuro LGD)  Wnioskodawca 

  

 

Nazwa operacji: Działanie PROW: 

 Działanie 413.  

Wdrażanie Lokalnych Strategii 

Rozwoju 

ODNOWA I ROZWÓJ WSI 

Nazwa kryterium Pytanie Punktacja Uwagi 

WYKONALNOŚĆ 

Czy czas realizacji jest krótszy 

niż jeden rok? 
0-2 pkt 

Założony czas mieści się w 

okresie 1 roku od momentu 

złożenia wniosku o pomoc do 

zakończenia realizacji projektu 

□ tak - 2 pkt 

□ nie - 0 pkt 

Czy koszty oszacowano w 

sposób wiarygodny, w oparciu o 

zewnętrzne dokumenty? 

0-1 pkt 

Do wniosku dołączono 

kosztorys, oferty, wycenę z 

internetu, itp. 

□ tak - 1 pkt 

□ nie - 0 pkt 

ORYGINALNOŚĆ 

PROJEKTU 

Czy projekt zakłada realizację 

przedsięwzięć dotąd 

nierealizowanych w ramach 

działań PROW na terenie LGD?  

0-2 pkt 

Projekt nie był realizowany 

dotychczas na obszarze LGD 

□ tak - 2 pkt 

□ nie - 0 pkt 

WYKORZYSTANIE 

LOKALNYCH ZASOBÓW I 

PROMOCJA OBSZARU 

Czy operacja nawiązuje do 

lokalnego, tradycyjnego stylu 

budownictwa, wykorzystuje 

regionalne materiały i motywy 

zdobnicze, zakłada 

wykorzystanie lokalnych 

zasobów (surowców, walorów 

środowiska naturalnego, miejsc 

historycznych)? 

0-4 pkt 

Stopień nawiązywania do 

wskazanych elementów: 

□ tak –nawiązuje w pełni - 4 pkt 

□ tak – nawiązuje częściowo - 2 

pkt 

□ nie nawiązuje - 0 pkt 

BENEFICJENCI 

PROJEKTU 

Czy wśród beneficjentów 

projektu znajdują się: 

 dzieci i młodzież? 

 osoby starsze? 

 osoby zagrożone 

wykluczeniem społecznym? 

 osoby bezrobotne? 

1-4 pkt 

Wśród Beneficjentów są: 

□ dzieci i młodzież - 1 pkt 

□ osoby starsze - 1 pkt 

□ osoby zagrożone 

wykluczeniem społecznym - 1 

pkt 

□ osoby bezrobotne - 1 pkt 

Punkty się sumuje. 
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KOMPLEMENTARNOŚĆ 

Czy zaproponowane działania, 

jakie mają być realizowane w 

ramach projektu, są 

komplementarne z innymi 

przedsięwzięciami 

wykonywanymi w ramach osi 

LEADER na terenie LGD?  

0-2 pkt 

Działania są w widoczny sposób 

komplementarne z innymi 

przedsięwzięciami 

□ tak - 2 pkt 

□ nie - 0 pkt 

REALIZACJA 

WSKAŹNIKÓW 

 

 

W jakim stopniu operacja 

wpływa na realizację założonych 

wskaźników? 

1-5 pkt 

Proszę wskazać w skali od 1 do 

5 gdzie 1 oznacza zrealizowane 

wskaźniki w dużym stopniu,  a 5 

w odniesieniu do wskaźników, 

które nie zostały jeszcze 

zrealizowane w ramach LSR   

□ 5 pkt 

□ 4 pkt 

□ 3 pkt 

□ 2 pkt 

□ 1 pkt 

Uzasadnienie:  

 

 

 

razem 20 pkt (min 10 pkt) 

Suma przyznanych punktów   

 

 

Minimalne wymagania,  których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu w ramach 

działania Odnowa i rozwój wsi przez LGD:  

uzyskanie min 10 pkt 

 

Oceniający 

Imię i Nazwisko 
Data wypełnienia 

karty 
Podpis 

   

Uzasadnienie:  
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Instrukcja wypełniania Kart oceny projektu według lokalnych kryteriów  
 
1. Instrukcja dotyczy wypełniania kart oceny w ramach działań: 

 Odnowa i rozwój wsi 

 Małe projekty 

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

 Oraz naborów tematycznych ogłaszanych w ramach powyższych działań 
2. Wypełnia się wyłącznie kwadraty w ostatniej kolumnie. 
3. Wszystkie rubryki zawarte w tabeli musza być wypełnione, w przeciwnym razie 
głos uważa się za nieważny. 
4. Karty musza być wypełnione piórem, długopisem lub cienkopisem. 
5. Znaki „X” winny być postawione w polu przeznaczonego na to kwadratu. 
6. Głos oddany przez członka Rady w formie wypełnionej karty oceny operacji jest 
nieważny, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 
1)  na karcie brakuje nazwiska i imienia lub podpisu członka Rady, 
2) na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, której dotyczy 
ocena (numeru wniosku, nazwy wnioskodawcy, nazwy projektu). 
3) na stronie karty brakuje pieczęci LGD z podpisem sekretarza posiedzenia. 
7. Po wypełnieniu wszystkich pól, zlicza się punkty i wpisuje do komórki Suma 
przyznanych punktów. 
8. W przypadku pytań otwartych, uzasadnienie należy wpisać w komórce 
Uzasadnienie lub w przypadku braku miejsca na dodatkowej karcie, która podpisana 
przez oceniającego będzie dołączona do karty oceny.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


