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 Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów dla poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji z zakresu „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej 

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” 

Czas trwania naboru: ………………………………………………… 
                                                                dzień – miesiąc – rok 

Limit środków na nabór: ……………………………………….. PLN 

Imię i nazwisko członka Rady:  

 
Miejsce na pieczątkę   

Komisja oceny nr ………………..…….. z dnia ………………………………… 

Nr wniosku  Imię i nazwisko/ Nazwa wnioskodawcy 
 

Tytuł operacji 
nazwa określona we wniosku): 

  
 

Wartość całkowita brutto określona we 
wniosku: 

  

Wnioskowana kwota dofinansowania w 
ramach LSR określona we wniosku: 

  

Koszty kwalifikowane operacji określone 
we wniosku: 

  

Lokalne kryteria wyboru 

NAZWA 
KRYTERIUM 

               
                         ZAKRES PUNKTÓW 

UWAGI 
 
 
 
 

Maksymalna 
liczba 

punktów za 
spełnienie 
kryterium 

Liczba 
uzyskanych 

punktów 

Kryterium nr 1: 
Operacja 
realizowana będzie 
w partnerstwie 

- jeżeli do wniosku o przyznanie nie 
załączono oświadczenia o realizacji 
operacji  w partnerstwie z innym 
podmiotem -  0 pkt. 
- jeżeli do wniosku załączono 
oświadczenie, że operacja będzie 
realizowana w partnerstwie z 
podmiotem z tego samego sektora co 
Wnioskodawca -  1 pkt., 
- jeżeli z  oświadczenia załączonego do 
wniosku  wynika, operacja będzie 
realizowana w partnerstwie z 
podmiotem z innego sektora niż 
Wnioskodawca - 3 pkt. 

- kryterium jest oceniane na 

podstawie uzasadnienia 

przedstawionego przez 

Wnioskodawcę i danych we 

wniosku o przyznanie pomocy 

oraz załączonego oświadczenia 

potwierdzającego realizację 

operacji w partnerstwie 

3  

Kryterium nr 2: 
Operacja dotyczy 
lub ma bezpośredni 
wpływ na rozwój 
turystyki 

 
- zgodnie ze swoim uznaniem członek 
Rady może przyznać od 0 do 4 pkt. 

-kryterium to jest oceniane na 
podstawie uzasadnienia 
przedstawionego przez 
Wnioskodawcę i danych we 
wniosku o przyznanie pomocy 

 

4  
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Kryterium nr 3: 
Stopień 
wykorzystania 
zasobów lokalnego 
dziedzictwa 
kulturowego, 
lokalnych 
produktów, w tym 
produktów rolnych  

Preferowane będą operacje 
wykorzystujące takie zasoby jak: 
lokalna historia, tradycja, kultura, 
walory lokalnego środowiska 
przyrodniczego , lokalna 
infrastruktura, lokalna infrastruktura 
turystyczna, lokalne produkty i usługi, 
w tym produkty rolne: 
 
- zgodnie ze swoim uznaniem członek 
Rady może przyznać od 0 do 4 pkt. 

Przez zasoby lokalnego 
dziedzictwa kulturowego 
rozumieć należy m.in. zasoby 
kulturowe, przyrodnicze, 
historyczne, atrakcje turystyczne, 
zabytki, tradycja, folklor, 
zwyczaje. 
Przez lokalne produkty należy 
rozumieć produkty związane z 
obszarem LSR, specyficzne dla 
tego obszaru, w oparciu o które 
buduje się markę obszaru i które 
wpływają na promocję obszaru. 
Przez lokalne produkty rolne 
należy rozumieć – produkty rolne 
wytwarzane na obszarze objętym 
LSR.   
- kryterium to jest oceniane na 
podstawie uzasadnienia 
przedstawionego przez 
Wnioskodawcę i danych we 
wniosku. 
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Kryterium nr 4: 
Obszar 
oddziaływania 
operacji 

-obszar oddziaływania wykracza poza 
obszar LGD – 3 pkt. 
-obszar oddziaływania obejmuje 
obszar całej LGD – 2 pkt. 
- obszar oddziaływania obejmuje 
obszar 1 gminy – 1 pkt. 
- jeżeli obszar oddziaływania obejmuje 
jedną miejscowość – 0 pkt.  

- kryterium jest oceniane na 
podstawie uzasadnienia 
przedstawionego przez 
Wnioskodawcę i danych we 
wniosku 

3  

Kryterium nr 5: 
Operacja będzie 
realizowana w 
miejscowości 
zamieszkanej przez 
mniej niż 5 tys. 
mieszkańców  

-  TAK – 2 pkt. 
-  NIE –  0 pkt. 

-  kryterium na podstawie 
zaświadczenia z ewidencji 
ludności Urzędów Gmin na dzień 
31 grudnia roku poprzedzającego 
rok złożenia wniosku.  

2  

Kryterium nr 6: 
Projekt 
ukierunkowany jest 
na zaspokojenie 
potrzeb grup 
defaworyzowanych, 
określonych w LSR  

- TAK – 2 pkt., 
- NIE – 0 pkt.  

-  grupy defaworyzowane ze 
względu na dostęp do rynku 
pracy: 
określone w LSR (długotrwale 
bezrobotni – pozostający bez 
pracy przynajmniej rok, osoby w 
wieku niemobilnym - 45+, osoby 
w wieku 50+, bezrobotne osoby 
niepełnosprawne), 
-  grupy defaworyzowane ze 
względu na udział w życiu 
społecznym – osoby młode, w 
tym młodzież z trudnych 
środowisk 
 

2  
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- kryterium jest oceniane na 
podstawie uzasadnienia 
przedstawionego przez 
Wnioskodawcę i danych we 
wniosku 

Kryterium nr 7: 
Realizacja operacji 
przewiduje 
zastosowanie 
rozwiązań 
sprzyjających  
ochronie 
środowiska oraz 
przeciwdziałające 
zmianom klimatu 

- operacja pozytywnie wpływa na 
ochronę środowiska naturalnego lub 
klimatu- 2 pkt. 
-operacja ma neutralny wpływ na 
ochronę środowiska lub klimatu – 0 
pkt. 
 
 

-- kryterium jest oceniane na 
podstawie uzasadnienia 
przedstawionego przez 
Wnioskodawcę i danych we 
wniosku 
Przez operacje mające pozytywny 
wpływ na stan środowiska 
naturalnego rozumie się operacje 
,w których zastosowano 
rozwiązania zmniejszające emisje 
hałasu, zanieczyszczeń lub 
promieniowania poprzez 
modernizację dotychczasowego 
źródła emisji lub zastąpienie go 
innym urządzeniem, maszyną lub 
rozwiązaniem technicznym 
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 Suma punktów  20  

 Czy realizacja projektu uzyskała minimalną (12) liczbę punktów umożliwiającą wybór do finansowania: 

 Tak 

 Nie 

Liczba uzyskanych punktów: 
 

  
 

Miejsce: Data:  Czytelny podpis: 
 

 Podpis sekretarza posiedzenia: 
 

 

 

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów dla operacji z zakresu  

„Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 

kulturalnej” 

Kartę należy wypełnić w sposób czytelny.  

1. W kolumnie ,,liczba punktów uzyskanych’’ należy podać liczbę uzyskanych przez daną operację punktów i 

tak:  

2. W wierszu ,,suma punktów’’- należy podliczyć przyznane punkty i wpisać je w wierszu ,,liczba uzyskanych 

punktów’’. 

3. W wierszu „Czy operacja uzyskała minimalną liczbę punktów umożliwiającą wybór do finansowania” należy 

udzielić odpowiedzi „TAK” jeśli po zsumowaniu punktów projekt osiągnął co najmniej 12 pkt. Jeśli projekt 

uzyskał mniej niż 12 pkt. Należy zaznaczyć „NIE”. 
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4. W kolejnych wierszach należy wpisać czytelnie: miejsce oraz datę i podpisać własnoręcznie w sposób 

czytelny kartę oceny. Uwaga: nie wpisanie tych danych skutkuje nieważnością karty. 

5. W ostatnim wierszu kartę oceny musi podpisać Sekretarz posiedzenia Rady. 


