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Miejsce na pieczątkę

KARTA OCENY
operacji według Kryteriów Wyboru Operacji
dla celu szczegółowe 1 i 2

Numer wniosku:

Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy:

 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i

DZIAŁANIE PROW 2014-2020
W RAMACH WDRAŻANIA LSR

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub
rekreacyjnej, kulturalnej
 Budowa lub przebudowa publicznych dróg
gminnych lub powiatowych
 Kapitał społeczny

Imię i nazwisko członka Rady

Kryteria merytoryczne
Kryteria i opis
1. Czy operacja zapewnia trwałość po jej zakończeniu?
(Operacja przyczyni się do trwałej rozbudowy infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej, sprzyjającej integracji
mieszkańców albo drogowej)

Punktacja

Przyznane
punkty

Zapewnia – 1 pkt;
Nie zapewnia – 0 pkt.

….. /1

Uzasadnienie:

2.Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska
lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu
(Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu).
Uzasadnienie:

3. Czy Wnioskodawca zobowiązuje się do poinformowania
lokalnej społeczności o fakcie otrzymania dofinansowania
poprzez Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie?
(Wnioskodawca złożył pisemne zobowiązanie do
informowania o otrzymanym wsparciu za pośrednictwem
LGD)

Zapewnia – 1 pkt;
Nie zapewnia – 0 pkt.

….. /1

Zobowiązuje się do
informowania – 1 pkt;
Nie zobowiązuje się do
informowania – 0 pkt.

….. /1

Uzasadnienie:

4. Niwelowanie nierówności społecznych
(Czy operacja kierowana jest lub przewiduje wsparcie co
najmniej jednej z grup defaworyzowanych: osoby bezrobotne,
w tym długotrwale, osoby do 35 roku życia, osoby powyżej 50
roku życia)

Tak – 1 pkt;
Nie – 0 pkt.

Uzasadnienie:

5. Czy operacja posiada innowacyjny charakter?
Tak – 1 pkt;

….. /1
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(Za innowacje uważa się najróżniejsze fakty, procesy i
zjawiska o charakterze technicznym, organizacyjnym,
społecznym lub psychologicznym, w szczególności
nietypowe, niestandardowe wykorzystanie lub promocję
lokalnych
zasobów
przyrodniczych,
kulturowych,
historycznych na obszarze co najmniej gminy).

….. /1
Nie – 0 pkt.

Uzasadnienie:
6. Znaczący zasięg oddziaływania społecznego operacji
(W ramach realizacji projektów grantowych preferowane będą
operację które swoim zasięgiem wpływają na obszar co
najmniej 1 gminy objętej LSR)

Tak – 1 pkt;

….. /1

Nie – 0 pkt.

Uzasadnienie:
7. Czy beneficjent zobowiązuje się do zaangażowania
większych środków w ramach wkładu własnego niż wielkość
pomocy określona dla programu ?
Uzasadnienie:
8. Społeczno - użyteczny charakter operacji
(W ramach realizacji projektu grantowego preferowane będą
operację, które są zgodne z zapisami w dokumentach
strategicznych i planistycznych gmin)

Tak – 1 pkt;
Nie – 0 pkt.

….. /1

Tak – 1 pkt;
Nie – 0 pkt.

….. /1

Uzasadnienie:
społeczna
mieszkańców
9. Aktywizacja
miejscowoścido 5 tys. mieszkańców

małych

(Realizacja tego kryterium przyczyni się do osiągnięcia celu
szczegółowego:
Integracja i aktywizacja społeczna
mieszkańców obszaru LGD Stowarzyszenia Wzgórza
Dalkowskie. W ramach konkursów grantowych planuje się
pobudzenie do działania i aktywizację mieszkańców
najmniejszych miejscowości, w których brak ośrodków
animacji takich jak ośrodek kultury, szkoła, przedszkole czy
biblioteka. Dzięki czemu realizacja Lokalnej Strategii
Rozwoju wpłynie na integrację środowisk i miejscowości
najmniej aktywnych społecznych.

Tak – 1 pkt;
Nie – 0 pkt.

….. /1

Uzasadnienie:

Łączna liczba punktów/ maksymalna ilość punktów możliwych do otrzymania
NIE
Czy operacja zdobyła wymagane minimum TAK
punktów (4 pkt)

Miejsce:

Data:

Podpis pracownika odpowiedzialnego za
obsługę Rady:

Podpis:
Podpis Przewodniczącego Rady:

…. / 9

