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KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR  

LGD „Podkowa” 

 

Głosuję za uznaniem, że operacja           jest*                nie jest*       

zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Podkowa”.  

(*niepotrzebne skreślić)  

 

Uzasadnienie: Operacja wpisuje się w cele LSR LGD „Podkowa”: 

(zaznaczyć cele LSR, w które wpisuje się operacja) 

Cel ogólny 1: 
Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru działania Lokalnej Grupy Działania z uwzględnieniem 

ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych 
1. Rozwój usług turystycznych, powstawanie miejsc pracy w sektorze turystyki i 

tworzenie partnerstw na rzecz rozwoju turystyki. 

 

2. Rozwój infrastruktury społecznej, kulturalnej i rekreacyjnej.  

3. Zachowanie lokalnego dziedzictwa, w tym identyfikacja produktów 

regionalnych oraz promocja obszaru objętego LSR. 

 

Cel ogólny 2: 

Wzmocnienie kapitału ludzkiego i aktywizacja mieszkańców LGD, w tym w zakresie 

innowacyjnych rozwiązań, konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości 

1. Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju społeczności lokalnych,   

2. Podnoszenie wiedzy i umiejętności mieszkańców.  

3. Ożywienie gospodarcze poprzez rozwój przedsiębiorczości  

 

 

                                                                                      ………………                                    ……………………………                                                                  

                                                                                             data                                                      podpis członka Rady 

 

 

 

………………………    …………………………… 

     (podpisy członków Komisji skrutacyjnej) 

Nr wniosku  

Nazwa wnioskodawcy  

Nazwa projektu  

Załącznik nr 5 do Lokalnej Strategii Rozwoju  
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KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW  

LGD „Podkowa” 

 

 

Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie: 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

w ramach osi IV PROW na lata 2007 -2013. 

 

 

 

Kryteria oceny operacji Punktacja Ocena 

Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów 0 - 5 pkt.  

Wnioskodawca aplikuje o kwotę: 

- do 50 000 zł (włącznie) 

- powyżej 50 000 zł – 100 000 zł 

 

10 pkt. 

0 pkt. 

 

Realizacja operacji zakłada odejście od działalności rolniczej 0 - 10 pkt. 

 

 

Wnioskodawca wdraża operację o innowacyjnym charakterze 

(wcześniej nie stosowane na obszarze LGD)  

0 - 5 pkt.  

Wnioskodawca wdraża operację komplementarną w stosunku 

do innych operacji (projektów) zrealizowanych na obszarze 

LGD 

0 - 10 pkt.  

Wnioskodawca,  wdrażaną operację opiera na wykorzystaniu 

lokalnych zasobów dziedzictwa przyrodniczego, 

historycznego, kulturowego 

0 - 10 pkt.  

 

Suma punktów: 

 

 

 

  ……………………                                                        ……………………………                                                                  

         data                                                                             podpis członka Rady 

 

 

 
 

………………………    …………………………… 

        (podpisy członków Komisji skrutacyjnej) 

Nr wniosku  

Nazwa wnioskodawcy  

Nazwa projektu  
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KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW  

LGD „Podkowa” 

 

Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie: 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

w ramach osi IV PROW na lata 2007 -2013. 

 

 

Kryteria oceny operacji Punktacja Ocena 

Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów 0 - 5 pkt.  

Wnioskodawca aplikuje o kwotę: 

- do 100 000 zł (włącznie) 

- powyżej 100 000 zł – do 200 000 zł (włącznie) 

- powyżej 200 000 zł – do 300 000 zł 

 

10 pkt. 

5 pkt. 

0 pkt. 

 

Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w przeliczeniu na 

pełne etaty średnioroczne: 

- więcej niż 3 miejsca pracy 

- od 2 do 3 miejsc pracy 

- 1 miejsce pracy 

 

 

10 pkt. 

5 pkt. 

3 pkt. 

 

Wnioskodawca wdraża operację  o innowacyjnym charakterze 

(wcześniej nie stosowane na obszarze LGD) 

0 - 5 pkt.  

Wnioskodawca wdraża operację komplementarną w stosunku 

do innych operacji (projektów) zrealizowanych na obszarze 

LGD 

 

0 - 10 pkt. 

 

Wnioskodawca,  wdrażaną operację opiera na wykorzystaniu 

lokalnych zasobów dziedzictwa przyrodniczego, 

historycznego, kulturowego 

0- 10 pkt.  

Suma punktów:  

 

……………………                                                        ……………………………                                                                  

         data                                                                             podpis członka Rady 

 

 

 

 
………………………    …………………………… 

        (podpisy członków Komisji skrutacyjnej) 

 

 

Nr wniosku  

Nazwa wnioskodawcy  

Nazwa projektu  
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KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW  

LGD „Podkowa” 

 

Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie: 

Odnowa i rozwój wsi 

w ramach osi IV PROW na lata 2007 -2013. 

 

 

 

Kryteria oceny operacji Punktacja Ocena 

Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów 0 - 5 pkt.  

Wnioskodawca aplikuje o kwotę: 

- do 200 000 zł (włącznie) 

- od 200 000 zł – 400 000 zł (włącznie) 

- powyżej 400 000 zł 

 

10 pkt. 

5 pkt. 

0 pkt. 

 

Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na rozwój 

turystyki, miejsc rekreacji lub życia społeczno – kulturalnego 

mieszkańców. 

 

0– 10 pkt. 

 

Korzyści lub oddziaływanie operacji dotyczy: 

- więcej niż jednej miejscowości 

- jednej miejscowości 

 

10 pkt. 

5 pkt. 

 

Wnioskodawca wdraża operację komplementarną w stosunku 

do innych operacji (projektów) zrealizowanych  

na obszarze LGD 

0 - 10 pkt.  

Realizacja operacji przyczyni się do pobudzenia aktywności 

mieszkańców i wzmocnienia ich więzi z miejscem 

zamieszkania 

0 - 5 pkt.  

Suma punktów:  

 

……………………                                                         ……………………………                                                                  

         data                                                                             podpis członka Rady 

 

………………………    …………………………… 

(podpisy członków Komisji skrutacyjnej) 

 

 

Nr wniosku  

Nazwa wnioskodawcy  

Nazwa projektu  
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KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW  

LGD „Podkowa” 

 

Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie: 

Małe projekty 

w ramach osi IV PROW na lata 2007 -2013. 

 

 

 

Kryteria oceny operacji Punktacja Ocena 

Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów 0 – 5 pkt.  

Rodzaj beneficjenta 

 -     gmina lub instytucja z sektora publicznego   

 -     pozostali beneficjenci  

 

 

5 pkt. 

 10 pkt. 

 

Wnioskodawca aplikuje o kwotę: 

- od 4 500 zł do 10 000 zł (włącznie) 

- od 10 000 zł do 20 000 zł (włącznie) 

- powyżej 20 000 zł 

 

10 pkt. 

5 pkt. 

0 pkt. 

 

Korzyści lub oddziaływanie operacji dotyczy: 

  -     całego obszaru LGD 

  -     jednej gminy 

-  jednej miejscowości 

 

10 pkt. 

5 pkt. 

2 pkt. 

 

Wnioskodawca wdraża operację komplementarną w stosunku 

do innych operacji (projektów) zrealizowanych na obszarze 

LGD 

 

0 - 5 pkt. 

 

Realizacja operacji przyczyni się do pobudzenia aktywności 

mieszkańców i wzmocnienia ich więzi z miejscem 

zamieszkania 

 

0 - 5 pkt. 

 

Realizacja operacji przyczyni się do podniesienia wiedzy i 

umiejętności mieszkańców obszaru LGD (np. publikacje, 

szkolenia, warsztaty) 

0 - 5 pkt.  

 

Suma punktów: 

 

 

……………………                                                        ……………………………                                                                  

         data                                                                             podpis członka Rady 

 
 

………………………    …………………………… 

        (podpisy członków Komisji skrutacyjnej) 

Nr wniosku  

Nazwa wnioskodawcy  

Nazwa projektu  
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…………………………….      
          Pieczęć LGD   

 

 

 

DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI 

CZŁONKA RADY OCENIAJĄCEGO 

 

wniosek nr………………………………………… 
wprowadzić numer z rejestru wniosków 

 

 

Ja…………………………………………… będący (-a) członkiem Rady Lokalnej Grupy 

Działania „Podkowa”, legitymujący (-a) się dowodem osobistym nr……………………… 

 

niniejszym oświadczam, że:  

-  zapoznałem/am się z Regulaminem Organizacyjnym Rady Lokalnej Grupy Działania 

„Podkowa”,  

-  zobowiązuję  się,  że  będę  wypełniać  moje  obowiązki  w  sposób  uczciwy  i  

sprawiedliwy,  zgodnie  z  posiadaną wiedzą,  

 

-  zobowiązuję się do zachowania w  tajemnicy  wszystkich  informacji  i dokumentów 

ujawnionych mi  lub wytworzonych przeze mnie  lub przygotowanych przeze mnie w  trakcie  

lub  jako  rezultat oceny  i zgadzam  się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów 

niniejszej oceny i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim,  

 

-  zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub 

elektronicznych informacji dotyczących ocenianej operacji,  

 

- nie ubiegam się o wybór operacji  w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej 

Grupy Działania „Podkowa” 

 

-  nie  pozostaję  w  związku  małżeńskim  lub innej zależności, w  stosunku  pokrewieństwa, 

powinowactwa w linii prostej, i nie jestem związany/a  z  tytułu  przysposobienia,  opieki,  

kurateli  z  osobą fizyczną  ubiegającą  się  o  dofinansowanie,   

 

W  przypadku  stwierdzenia  takiej  zależności zobowiązuję  się  do  niezwłocznego  

poinformowania  o  tym  fakcie  Przewodniczącego  Rady lub jego zastępcy  i  wycofania  się   

z  oceny danej operacji. 

 

 

    ………………………………  …………………………………….. 
Data       
        Podpis  

 


