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Załącznik …….. do Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców 

 

 

KARTA OCENY WNIOSKÓW WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU 
 

 

Oznaczenie naboru  

Wniosek Nr  Złożony przez  

Data złożenia wniosku  Godzina złożenia  

Tytuł operacji  

Oceniający  

 

 

Lp. Nazwa kryterium oceny Skala punktowa Źródło weryfikacji Liczba przyznanych punktów Uzasadnienie 

1. 

Operacje przyczyniające 

się do wykorzystania 

niżej wymienionych 

obszarów otrzymują po 1 

pkt. za każdy: 

1) walory przyrodniczo-

krajobrazowe, 

2) dziedzictwo 

historyczno-

kulturowe, 

3) aktywność i 

gospodarność 

społeczna 

3pkt  – operacja przyczyni się do szerszego 

wykorzystania trzech z powyższych  

 

2pkt – operacja przyczyni się do szerszego 

wykorzystania dwóch  z powyższych obszarów, 

 

1pkt – operacja przyczyni się do szerszego 

wykorzystania jednego z powyższych obszarów, 

 

0pkt – operacja nie przyczynia się do wykorzystania 

żadnego z powyższych obszarów, 

 

Punkty się nie sumują. 

Wniosek  

o powierzenie 

grantu - rozdział 

opis operacji 
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2. 
Operacja służy jak 

największej liczbie 

mieszkańców  

3pkt – mieszkańcy całego obszaru LSR 

 

2pkt – mieszkańcy więcej niż 1 gminy a mniej niż 5 

Gmin 

 

1pkt – mieszkańcy  1 gminy  

 

Punkty się nie sumują. 

 

Wniosek  

o powierzenie 

grantu - rozdział 

opis operacji 

 

 

3. 
Udział wkładu własnego 

w realizację operacji 

3pkt –  jest większy od wymaganego wkładu o 

minimum 11 punktów procentowych i więcej 

2pkt –  jest większy od wymaganego 

i znajdujący sie przedziale od 6 do 10 punktów 

procentowych   

1pkt –   jest większy od wymaganego 

i znajdujący sie przedziale od 1 do 5 punktów 

procentowych   

0pkt – jest równy wymaganiom 

 

Do wszystkich wartości stosuje się zaokrąglenie 

arytmetyczne 

Punkty się nie sumują. 

 

Wniosek  

o powierzenie 

grantu  - źródła 

finansowania 

 

 

4. 

Operacja dotyczy działań 

w zakresie infrastruktury 

służącej rozwojowi 

kultury, sportu i rekreacji 

2pkt – tak 

 

0pkt – nie 

Wniosek  

o powierzenie 

grantu - rozdział 

opis operacji, 

zestawienie 

kosztów 
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5. 

Projekt dotyczy 

budowania więzi 

społeczności lokalnej 

poprzez pobudzenie 

aktywności wśród 

mieszkańców  

2pkt – dotyczy 

 

0pkt – nie dotyczy 

Wniosek  

o powierzenie 

grantu - rozdział 

opis operacji, 

zestawienie 

kosztów 

 

 

6. 

Operacja dotyczy lub 

będzie bezpośrednio 

wpływać na rozwój życia 

społeczno-kulturalne 

mieszkańców  

 

2pkt – tak 

 

0pkt – nie 

Wniosek  

o powierzenie 

grantu - rozdział 

opis operacji, 

zestawienie 

kosztów 

 

 

7. 

Wnioskodawca posiada 

doświadczenie w 

realizacji projektów 

współfinansowanych ze 

środków zewnętrznych. 

2pkt – nie 

 

0pkt – tak 

Wniosek  

o powierzenie 

grantu - rozdział 

opis operacji 

pokazujący 

pozyskane 

dofinansowania 

 

 

8. 
Czy wnioskodawcą jest 

organizacja 

pozarządowa? 

2pkt – tak 

 

0pkt – nie 

Wniosek  

o powierzenie 

grantu - opis 

operacji, baza 

danych 

 

 

 

9. Czas realizacji projektu 

3pkt – do 6 miesięcy  

 

2pkt – do 9 miesięcy a powyżej 6 miesięcy 

 

1pkt – do 12 miesięcy a powyżej 9 miesięcy  

 

0pkt – powyżej 12 miesięcy 

 

Punkty się nie sumują. 

 

Wniosek  

o powierzenie 

grantu - 

dodatkowa 

informacja 

przedstawiona w 

opisie operacji 

uzasadniająca 

przyjęty okres 

realizacji 

 

 

 



 

Strona | 4  

10. 
Wpływ operacji na 

osiągnięcie wskaźników 

LSR 

2 pkt –operacja pozytywnie wpływa na osiągniecie 

więcej niż jednego wskaźnika produktu lub realizuje 1 

wskaźnik ale większej ilości niż 1 sztuka 

 

0pkt –operacja pozytywnie wpływa na osiągniecie 1 

wskaźnika produktu 

Wniosek  

o powierzenie 

grantu - rozdział 

opis operacji 

 

 

11. 
Beneficjent korzystał z 

doradztwa i/lub 

uczestniczył w szkoleniu 

2pkt – tak 

 

0pkt – nie 

Wniosek  

o powierzenie 

grantu - 

potwierdzenie 

udziału w 

szkoleniu/doradzt

wie wydane przez 

Biuro LGD 

 

 

12. 

 

 

 

 

Miejsce realizacji 

operacji  

2 pkt – projekt realizowany w miejscowościach poniżej 

5 tys. mieszkańców 

0 pkt – projekt realizowany w miejscowościach 

powyżej lub równo 5 tys. mieszkańców  

Dokumentacja 

aplikacyjna, 

danych własnych 

LGD i wiedzy 

własnej członków 

RADY 

 

 

MAX 
 

28 punktów 

 
Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja, by zostać uznaną za spełniająca lokalne kryteria wyboru to 10 pkt. 

 

Ilość przyznanych punktów:  

 

Miejsce: Data: Podpis: 

Podpis sekretarza posiedzenia:  

 

 


