
Załącznik nr …… do Procedury wyboru i oceny operacji 
 

Karta oceny operacji pod względem zgodności  
z lokalnymi kryteriami wyboru dla celu 2.1 
LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” 

 

Przedsięwzięcie  Miejsca i wydarzenia sprzyjające aktywizacji mieszkańców  

obszaru LGD Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej 

 
NUMER NABORU WNIOSKÓW …………………………………………………………………………………………… 
WNIOSEK NR……………………………………………………………………………………………………………………….. 
WNIOSKODAWCA……………………………………………………………………………………………………………….. 
NAZWA OPERACJI ………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Instrukcja 
Ocena operacji pod względem  zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. 
Każdy wniosek oceniany jest indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu.  
Każdemu wnioskowi przyznaje się odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru. 
Dokonanie oceny na Karcie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru członek Rady potwierdza własnoręcznym podpisem.  
Metodologia przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.  

a. Oceniający członek Rady ma obowiązek dokonania dokładnej analizy każdego kryterium. 
b. Po analizie danego kryterium oceniający wpisuje ocenę w karcie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru 
c. Ocena nie może przekroczyć wartości maksymalnej określonej dla każdego kryterium w karcie oceny operacji wg 

lokalnych kryteriów wyboru.   
d. Ocena może być wyrażona w wartościach liczb ułamkowych do jednego miejsca po przecinku, 
e. Członek Rady dokonuje sumowania przyznanych punktów, 
f. Punkty należy wpisywać czytelnie długopisem, piórem lub cienkopisem.  
g. Kryteria 8  i 9 to kryteria strategiczne PROW 2014-2020 

Ustalenie kwoty wsparcia odbywa się w oparciu o Procedurę wyboru i oceny operacji. 
Uzasadnienie oceny danego kryterium. (jeśli dotyczy) 
W karcie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, po wstawieniu oceny dla danego kryterium, w kolumnie uzasadnienie 
należy czytelnie co najmniej trzema zdaniami uzasadnić przyznaną ocenę.  
Poprawek  na karcie oceny dokonuje się poprzez skreślenie poprawianej treści oraz zaparafowanie skreślenia.  

 

CEL OGÓLNY 2 

ROZWÓJ I WSPIERANIE AKTYWNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I WSPÓŁPRACY 
MIĘDZYPOKOLENIOWEJ MIESZKAŃCÓW LGD ZIELONY SZLAK NIZINY MAZOWIECKIEJ,  
Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH, SZCZEGÓLNIE W ZAKRESIE 
PRZECIWDZIAŁANIA POGORSZENIU STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

Cel szczegółowy 
Budowa, modernizacja i rozwój obiektów oraz miejsc o ważnych funkcjach społecznych służących 
integracji mieszkańców, budowaniu potencjału społecznego  
i kształtowaniu postaw prozdrowotnych mieszkańców obszaru LSR  

Lp. 
Lokalne kryteria 
wyboru 

Sposób punktacji 
Definicja/doprecyzowanie 

kryteriów 
Źródło weryfikacji OCENA 

1. 
Doświadczenie 
wnioskodawcy 

Albo 0 albo 3 pkt  

5 i więcej  
zrealizowanych 
projektów z udziałem 
dotacji UE – 3 pkt 

Mniej niż 5 
zrealizowanych 
projektów – 0 pkt 

Kryterium promujące 
wnioskodawców, którzy mają 
doświadczenie  
w pozyskiwaniu środków  
z UE 

Oświadczenie oraz 
załączone dokumenty 
potwierdzające 
doświadczenie  
(np. umowa dotacji, 
informacja  
o zrealizowaniu 
umowy) 

 

  



2. 

Poziom 
zaangażowania 
społeczności 
lokalnej  

Od 0 do 3 pkt 

Przedstawienie listy 
poparcia mieszkańców 
danej miejscowości dla 
realizacji operacji  
z co najmniej  
10 podpisami i co 
najmniej 1 listem – 
deklaracją  
o współpracy przy 
realizacji operacji 
– 3 pkt  

Przedstawienie listy 
poparcia mieszkańców 
danej miejscowości dla 
realizacji operacji  
z co najmniej  
20 podpisami – 2 pkt  

Przedstawienie listy 
poparcia mieszkańców 
danej miejscowości dla 
realizacji operacji  
z co najmniej  
10 podpisami – 1 pkt  

Brak dowodów 
zaangażowania 
społeczności lokalnej  
w realizację operacji  
– 0 pkt 

Preferowane będą podmioty, 
które chcą realizować 
operację  
w oparciu o zaangażowanie 
społeczności lokalnej. 
Wnioskodawca wskazuje  
w jaki sposób zaangażował 
do operacji mieszkańców, 
którzy bezpośrednio 
skorzystają na realizacji 
operacji.  

Oświadczenie 
wnioskodawcy wraz 
z opisem 
angażowania 
społeczności lokalnej 
wraz z dokumentami 
potwierdzającymi 
spełnienie kryterium 
np. listami 
obecności, 
protokółami ustaleń 
lub listami deklaracji 
(oświadczeniami) 
mieszkańców  
o współpracy przy 
realizacji operacji 

 

3. 

Poparcie 
sektorów  
w realizacji 
operacji 

Albo 0 albo 3 pkt 

Operacja realizowana z 
poparciem podmiotów 
z sektora społecznego 
– 3 pkt 

Operacja realizowana 
bez poparcia – 0 pkt 

Preferowane będą operacje 
realizowane z poparciem 
podmiotów z sektora 
społecznego. Udział 
przedstawicieli sektora 
społecznego w realizacji 
operacji może 
charakteryzować wartość 
dodaną operacji po jej 
realizacji Np. wykorzystanie 
rezultatów operacji do 
realizacji zadań statutowych 
stowarzyszeń popierających 
realizację operacji (siłownia 
zewnętrzna będzie służyła do 
zajęć klubu seniora).  

Oświadczenie 
wnioskodawcy wraz 
z dowodami 
poparcia (np. listy 
poparcia dla 
realizacji operacji  
z co najmniej  
15 podpisami 
mieszkańców, listy 
intencyjne od 
stowarzyszeń, KGW 
itp.)  

 

4. 
Wpływ na 
promocję 
obszaru LGD 

Od 0 do 3 pkt 

Operacja zakłada 
promocję projektu na 
co najmniej 3 polach 
reklamy – 3 pkt 

Operacja zakłada 
promocję projektu na 
co najmniej 2 polach 
reklamy – 2 pkt 

Preferowane będą operacje, 
które po zrealizowaniu 
zakładają trwałą promocję 
zrealizowanego produktu. 
Promocja winna być 
określona konkretnie, na 
wskazanych polach reklamy 
(np. umieszczenie tablicy 
informacyjnej, reklama na 
stronach www, mediach itp), 

Oświadczenie / 
zobowiązanie 
wnioskodawcy ze 
wskazaniem 
planowanych form 
promocji 

 



Operacja zakłada 
promocję projektu na 
co najmniej 1 polu 
reklamy – 1 pkt 

Operacja nie zakłada 
promocji projektu  
– 0 pkt 

w określonym miejscu (np. 
widocznym) i określonym 
czasie promocji (np. przez 
okres związania z celem). 

5. 

Poziom 
wykorzystania 
lokalnych 
zasobów  

Od 0 do 4 pkt 

Operacja zakłada 
wykorzystanie  
4 lokalnych zasobów 
(historycznych, 
tradycji, kultury  
i lokalnej 
infrastruktury) – 4 pkt 

Operacja zakłada 
wykorzystanie  
3 z 4 lokalnych 
zasobów – 3 pkt 

Operacja zakłada 
wykorzystanie  
2 z 4 lokalnych 
zasobów – 2 pkt 

Operacja zakłada 
wykorzystanie 
1 z 4 lokalnych 
zasobów – 1 pkt 

Operacja nie wskazuje na 
wykorzystanie lokalnych 
zasobów – 0 pkt 

Preferuje się operacje 
wykorzystujące lokalne 
zasoby: 

 historyczne,  

 tradycję,  

 kulturę,  

 lokalną infrastrukturę 
turystyczną.  

Premiowane będą operacje 
zakładające  większe 
wykorzystanie zasobów  
w realizacji operacji (łączne 
wykorzystanie zasobów) 

Opis wykorzystania 
lokalnych zasobów 

 

6. 
Zakres rzeczowy 
operacji 

Albo 0 albo 10  pkt 

a) Operacja dotyczy 
budowy nowych 
lub modernizacji 
istniejących 
obiektów 
infrastruktury 
turystycznej  
i rekreacyjnej  
– 10 pkt 

lub 

b) Operacja obejmuje 
wyposażenie 
obiektów 
pełniących funkcje 
kulturalne 
– 10 pkt 

lub  

c) Operacja nie 
dotyczy zakresu 
ppkt a lub b  
– 0 pkt 

W przypadku 

Preferowane będą operacje 
związane z budową nowych 
lub modernizacją istniejących 
obiektów infrastruktury 
turystycznej  
i rekreacyjnej lub  operacje 
związane z realizacją działań 
na rzecz aktywizacji 
mieszkańców poprzez 
dostosowywanie obiektów 
do pełnienia szerszej funkcji 
kulturalnej 

Opis operacji   



kryterium Członek 
Rady przyznaje punkty 
tylko w jednym 
zakresie.  

7. 
Wnioskodawca 
określił grupy 
docelowe 

Albo 0 albo 5 albo 10 
pkt 

Operacja skierowana 
do grupy mieszkańców 
50+ – 5 pkt 

Operacja skierowana 
do dzieci i młodzieży 
do 25 r.ż. – 5 pkt 

Nie określono 
preferowanych grup 
docelowych – 0 pkt  

W przypadku 
kryterium Członek 
Rady może przyznać 
punkty w każdym 
zakresie i zsumować 
punkty 

Preferowane będą operacje, 
których efekty będą 
bezpośrednio oddziaływać na 
zdefiniowane w LSR grupy 
defaworyzowane – młodzież 
do 25 r.ż. oraz dorośli 
powyżej 50 r.ż. 

Opis operacji   

8. 

Operacja 
przewiduje 
zastosowanie 
rozwiązań 
sprzyjających 
ochronie 
środowiska lub 
klimatu 

Od 0 do 3 pkt 

Wnioskodawca 
przewiduje 
zastosowanie co 
najmniej trzech  
rozwiązań 
sprzyjających ochronie 
środowiska  
w realizacji operacji  
– 3 pkt 

Wnioskodawca 
przewiduje 
zastosowanie 2 
rozwiązań 
sprzyjających ochronie 
środowiska w realizacji 
operacji – 2 pkt 

Wnioskodawca 
przewiduje 
zastosowanie co 
najmniej jednego  
rozwiązania 
sprzyjające ochronie 
środowiska w realizacji 
operacji – 1 pkt 

Wnioskodawca nie 
opisał rozwiązań 
sprzyjających ochronie 
środowiska  
w realizacji operacji  
– 0 pkt 

Preferowane będą operację 
realizowane z poszano-
waniem ochrony środowiska 
naturalnego. 

Opis realizacji 
operacji lub 
oświadczenie 
wnioskodawcy  
o zastosowaniu 
metod lub 
technologii  
i wskazaniu w jakim 
zakresie są 
korzystniejsze dla 
ochrony środowiska 
niż inne metody lub 
technologie 

 

9. Operacja 
realizowana 

Albo 0 albo 5 pkt W przypadku operacji  
w zakresie infrastruktury 

Dokument 
potwierdzający 

 



będzie w 
miejscowościach 
zamieszkałych 
przez mniej  
niż 5 tys. 
mieszkańców 

TAK – 5 pkt 

NIE – 0 pkt 

turystycznej, rekreacyjnej  
i kulturalnej przewidziano 
preferencje dla operacji 
realizowanych  
w miejscowościach 
zamieszkałych przez mniej niż 
5 tys. mieszkańców 

liczebność 
mieszkańców  
w miejscu realizacji 
operacji 

10. 

Operacja 
realizowana 
przez podmioty 
sektora 
publicznego 

Albo 0 albo 10 pkt 

TAK – 10 pkt 

NIE – 0 pkt 

Preferowane będą operacje 
realizowane przez podmioty 
sektora publicznego, gdyż są 
to podmioty gwarantujące 
trwałość operacji  
o charakterze inwestycyjnym  
i  utrzymanie  inwestycji  
o charakterze 
ogólnodostępnym  
(np. remonty i konserwacja 
siłowni zewnętrznych)  

Wnioskodawca 
określony we 
wniosku  

 

11. 

Wnioskodawca 
korzystał  
z doradztwa  
w biurze LGD 

Albo 0 albo 5 pkt 

TAK – 5 pkt 

NIE – 0 pkt 

Preferowani będą 
wnioskodawcy, którzy 
korzystali z doradztwa 
pracowników Biura LGD. 

Dane z list 
doradztwa (biuro 
LGD) 

 

 

SUMA 
MAKSYMALNA WARTOŚĆ 

PUNKTÓW – 59  PKT 
MINIMALNA WARTOŚĆ 

PUNKTÓW – 20 PKT 
SUMA PUNKTÓW 

PRZYZNANYCH: 
 

Czy operacja spełnia minimum punktowe ? 
TAK 
NIE 

Ustalenie kwoty wsparcia dla wniosku: 

 

Kwota wnioskowana: Kwota zatwierdzona*: 

Głosowanie  

Czy operacja jest zgodna z lokalnymi kryteriami wyboru dla celu 2.1? 
TAK 
NIE 

Uzasadnienie dla głosowania (w przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE): 

 

 

 

…………………………………………………………………………………  

Miejscowość, data 

………………………………………………………..…………  

Czytelny podpis 

 

Ustalenie kwoty wsparcia! Jeżeli kwota wnioskowana różni się od kwoty zatwierdzonej konieczne jest uzasadnienie 
decyzji. 

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

 

ADNOTACJA KOMISJI SKRUTACYJNEJ/podpis 

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

 
 

 
 


