
                                                                    
 

Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo”           Załącznik nr 3d 

do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD  
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” 

Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów do działania 

„Wdrażanie LSR – granty” 

Wniosek nr ………. złożony przez ……………………………………………..………………………………………. 

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

Działanie PROW 2014-2020: „Wdrażanie LSR - granty” 

 

 Kryterium Pkt. Uzasadnienie Uzasadnienie zmian w brzmieniu 

kryterium (jeśli dotyczy) 

1 Miejsce zamieszkania lub 

zarejestrowania siedziby działalności  

wnioskodawcy na terenie LGD  

– max. 10 punktów: 0 – wnioskodawca 

jest spoza terenu LGD 

10 – wnioskodawca jest z terenu LGD  

10 Preferowane są projekty, które są 

ukierunkowane na aktywizację 

mieszkańców gmin Podkowa 

Leśna, Milanówek i Brwinów, 

nastawione na budowanie kapitału 

społecznego na obszarze LGD – 

aktywni i zintegrowani 

mieszkańcy jako 

współgospodarze swoich 

społeczności 

Poprawiono oczywistą omyłkę 

dopisując miasto Milanówek. 

2 Przygotowanie merytoryczne do 

realizacji operacji (kwalifikacje 

i doświadczenie wnioskodawcy 

operacji)  

Tak-5 pkt 

Nie-0 pkt 

5 Preferowane będą projekty 

realizowane przez  

wnioskodawców posiadających 

doświadczenie w realizacji 

projektów z wykorzystaniem 

zewnętrznej dotacji  

 

3 Przygotowania operacji pod kątem 

dokładności, rzetelności, 

merytoryczności, udokumentowania, 

wykonalności/realności wykonania 

tak -5 pkt. 

Nie- 0pkt. 

5 Preferowane są projekty:  

- spełniające wymogi 

merytoryczne i formalne,  

- opracowane i opisane  w sposób 

przejrzysty,  

- zawierające załączniki 

pozwalające kompleksowo ocenić 

zgodność projektu z celami LSR 

oraz uwarunkowania realizacyjne 

projektu, realność jego 

wykonania, trwałość rezultatów. 

 

4 Innowacyjność operacji na terenie LGD  

Tak-8 pkt. 

Nie-0 pkt 

8 Preferowane będą projekty 

wyróżniające się innowacyjnością 

na obszarze LGD 

 

5 Działania w ramach operacji 

prowadzone są na terenie LGD 

1 – jednej miejscowości, 

3 – na terenie jednej gminy,  

6 – na terenie całego LGD  

6 Preferowane będą projekty o 

zasięgu obejmującym więcej niż 

dwie miejscowości lub cały 

obszar LGD. 

 

6 Udział partnerów w realizacji  

Tak- 5 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

5 Preferowane będą projekty 

realizowane w partnerstwie 

 

7 Komplementarność operacji w stosunku 

do innymi przedsięwzięć realizowanych 

na terenie LGD  

Tak- 3pkt 

Nie-0 pkt 

3 W tym kryterium ocenia się 

projekty pod kątem związków 

z innymi przedsięwzięciami 

realizowanymi na obszarze LGD. 

 

8 Wykorzystanie przy realizacji projektu 

lokalnych zasobów ludzkich, 

kulturowych, przyrodniczych i 

gospodarczych  

Tak-5 pkt.    nie- 0pkt. 

5 Preferowane będą projekty 

związane z wykorzystaniem 

lokalnych zasobów (wkład pracy 

własnej, udział lokalnych 

partnerów i społeczności, 

lokalnych surowców, walorów 

przyrodniczych, kulturowych i 

innych).  

 

9 Wpływ operacji na promocję obszaru  

Tak- 5pkt 

5 Promowane będą projekty 

przyczyniające się do 

 



                                                                    
 

Nie-0 pkt upowszechnienia wiedzy o tym 

obszarze, promocji jego walorów, 

poprawy wizerunku, budowaniu 

marki. 

10 Wpływ na wzmacnianie infrastruktury 

turystycznej, kulturalnej, edukacyjnej, 

sportowej  obszaru LGD  

pkt: 0 – projekt nie dotyczy 

rozwoju/budowy infrastruktury na 

terenie LGD, 5 – projekt dotyczy 

budowy/rozwoju infrastruktury  na 

obszarze jednej gminy, 10 – projekt 

dotyczy budowy/rozwoju infrastruktury 

na całego obszaru  LGD. 

10 Preferowane są projekty 

ukierunkowane na tworzenie 

warunków do rozwoju turystyki, 

kultury, rekreacji i sportu poprzez 

zagospodarowanie terenów o 

dużym potencjale turystycznym 

na obszarze LGD oraz 

podnoszące poziom estetyki 

przestrzeni publicznej i obiektów 

znaczących lub 

charakterystycznych dla danego 

terenu. Promowane będą także 

projekty przyczyniające się do 

rozwoju infrastruktury 

edukacyjnej. 

 

Doprecyzowano uzasadnienie nie 

zmieniając zapisów kryterium. 

11 Poziom dofinansowania z programu 

LEADER – max. 5 punktów: 0 – 

wnioskowana kwota pomocy wynosi 

więcej niż 15 tys. zł, 

 5 – wnioskowana kwota pomocy 

wynosi mniej lub równo15 tys. Zł 

 

  Preferowane będą projekty, 

których wysokość pomocy jest 

mniejsza lub równa 15 tys. zł 

Usunięto kryterium, korekta 

dostosowujące do zapisów w LSR 

(str. 51), zwiększając punktację w 

kryterium nr 19. 

12 Wnioskodawca przewidział wniesienie 

wkładu własnego na poziomie wyższym 

niż wymagany w regulaminie naboru 

-od 5 do 15%  4 pkt 

-od 16% do 50% 6 pkt 

- powyżej 50% 10pkt 

 

10 Preferowane będą projekty, w 

których wartość wkładu własnego 

przekracza ten wymagany w 

regulaminie 

 

13 Realizacja działań odbędzie się w 

partnerstwie z przedstawicielem sektora 

- publicznego 1 pkt 

- społecznego 2 pkt 

- gospodarczego 3 pkt 

- brak partnerstwa 0 pkt. 

3 Preferowane będą projekty 

realizowane w partnerstwie 

międzysektorowym 

Doprecyzowano kryterium w 

zakresie jego nie spełniania (0 

pkt.) 

14 W ramach projektu przewidziano 

wykorzystanie spójnej wizualizacji 

zgodnej z wytycznymi LGD. 

Tak – 10 pkt 

Nie – 0 pkt 

 

10 Wnioskodawca odniósł się do 

wytycznych, wyliczył i 

szczegółowo opisał, które z 

elementów wizualizacji zostaną 

wykorzystane w ramach projektu 

Doprecyzowano kryterium w 

zakresie punktacji za jego 

spełnianie. 

15 Materiały stworzone w ramach projektu 

zostaną stworzone w wersji 

elektronicznej oraz udostępnione LGD. 

Tak – 5 pkt 

Nie – 0 pkt 

 

5 Wnioskodawca przewidział w 

działaniach projektowych 

przygotowanie wersji 

elektronicznej materiałów 

promocyjnych oraz przekazanie 

ich po zakończeniu realizacji 

projektu Lokalnej Grupie 

Działania 

Doprecyzowano kryterium w 

zakresie punktacji za jego 

spełnianie. 

16 Wnioskodawca przekazał wypełnioną 

fiszkę projektową do Biura LGD 

Tak- 10pkt 

Nie-0 pkt 

10 Preferowane będą projekty 

weryfikowane wcześniej na 

podstawie przedstawionej fiszki 

projektowej 

 

17 Wnioskodawca wziął udział w 

szkoleniu/doradztwie 

przeprowadzonym przez LGD w 

ramach danego naboru. 

10  Preferowane będą projekty 

konsultowane w biurze LGD 

Zmieniono maksymalną liczbę 

punktów zgodnie z treścią 

kryterium 



                                                                    
 

Kryterium weryfikowane na podstawie 

Karty oceny formalnej wniosku  

Tak- 10pkt 

Nie-0 pkt 

18 Odbiorcami projektu są grupy osób 

defaworyzowanych ze względu na 

dostęp do rynku pracy: 

- Osoba w wieku do 35 r.ż. 

- Osoba w wieku powyżej 50 lat. 

- Kobieta lub osoba sprawująca 

opiekę nad małym dzieckiem ( 

do ukończenia 6 r.ż.) 

- Osoba niepełnosprawna 

Tak- 10pkt 

Nie-0 pkt 

10 Preferowane będą projekty, 

których uczestnikami będą osoby z 

grup defaworyzowanych 

Doprecyzowano uzasadnienie, 

dostosowując zapis do treści LSR 

(str. 25). 

 

19 Projekt zakłada wsparcie działalności 

społecznej i sektora pozarządowego, w 

tym w szczególności wsparcia działań 

liderów społecznych. 

Tak-5pkt. 

Nie-0 pkt. 

5 Preferowane będą projekty 

wzmacniające kapitał społeczny 

 

20 Powstanie lub modernizacja obiektów 

infrastruktury kulturalnej, turystycznej 

lub rekreacyjnej w miejscowościach 

poniżej 5 tys. mieszkańców. 

Tak- 5 pkt. 

Nie- 0 pkt. 

5 Preferowane będą projekty 

realizowane w miejscowościach 

poniżej 5 tys. mieszkańców.  

 

 SUMA PUNKTÓW 

 

130   

 
 
 
 

Kryterium minimalne punktów:  50 % (65pkt) 
Data i podpis osoby oceniające 

 


