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Kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR 

 

KARTA OCENY  ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR 

 

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

 

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

 

Działanie PROW: 

 □ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

 □ Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

 □ Odnowa i rozwój wsi 

 □ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty 

 

 Czy operacja przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR? 

 

Celu 1. Poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia. 

   tak   nie 

Celu 2. Waloryzacja lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych. 

   tak   nie 

 Czy operacja przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR? 

 

1.1. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyciąganie inwestycji na obszarze 

LGD.                                  

  tak   nie 

 1.2.  Poprawianie oferty spędzania wolnego czasu.   

  tak   nie 

 2.1.  Zachowanie wartości kulturowych i przyrodniczych.  

 tak   nie 

2.2.  Rozwój turystyki kulturowej i aktywnej, w tym agroturystyki i ekoturystyki. 

 tak   nie 

2.3.  Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego i rynków zbytu produktów rolnych. 

 tak   nie 

2.3. Aktywizacja społeczna i zwiększenie zdolności do pozyskiwania środków z zewnątrz. 

 tak   nie 
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3. Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR? 

I. Wsparcie dla firm w regionie. 

tak   nie 

II. Plac zabaw w każdej gminie. 

tak   nie 

III. Baza sportowa i imprezy sportowe. 

tak   nie 

IV. Centra i imprezy kulturalne.  

tak   nie 

V.  Sieć szlaków turystycznych KwL. 

tak   nie 

VI. Sztuka kulinarna KwL.  

tak   nie 

 

Uzasadnienie zgodności operacji z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR (w uzasadnieniu należy 

m.in.  wykazać, że oceniana operację można uznać za rekomendowaną w ramach LSR):  

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... ................................. 

 

Głosuję za uznaniem, że operacja jest/nie jest* zgodna z LSR (*niepotrzebne skreślić) 

 

            

        .......................................................... 

         data, imię i nazwisko 

 

Instrukcja wypełniania karty oceny zgodności projektu z LSR 

 

W odniesieniu do każdego celu i przedsięwzięcia wyszczególnionego w punktach 1, 2 i 3 należy wybrać i 

niepotrzebne słowo „tak” lub „nie” skreślić. Operację można uznać za zgodną z LSR jeżeli odpowiedzi 

udzielone na pytania zawarte w punktach 1, 2 i 3 wynika, że jej realizacja przyczynia się do osiągnięcia co 

najmniej jednego celu ogólnego, co najmniej jednego celu szczegółowego oraz że jest zgodna z co najmniej 

jednym przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR. 
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KARTA OCENY PROJEKTU WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU 

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

Nazwa projektu ……………………………………………………………………..……………… 

Działanie PROW:  

□ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

□ Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

□ Odnowa i rozwój wsi 

□ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty 

 

Nazwa kryterium Punktacja 

Służą jak największej liczbie 

mieszkańców 

(1 – 3) 1 pkt – mieszkańcy 1 miejscowości 

2 pkt – mieszkańcy jednej gminy 

3 pkt - mieszkańcy LGD 

Zwiększające zatrudnienie (0 – 3) 3 pkt – 3 osoby i więcej 

2 pkt – 2 osoby zatrudnione 

1 pkt – 1 osoba zatrudniona 

0 pkt -  nie powoduje zwiększenia zatrudnienia 

Innowacyjny – nowy na terenie 

LGD 

(0 – 3) 0 pkt – nie jest nowy na terenie danej miejscowości 

1 pkt - nowy projekt na terenie miejscowości 

2 pkt - nowy projekt na terenie gminy 

3 pkt - nowy projekt na terenie LGD 

Wykorzystujący lokalne zasoby 

(przyrodnicze,  

historyczne, kulturowe)  

 

(1 – 3) 1 pkt – wykorzystuje jeden z zasobów 

2 pkt – wykorzystuje 2 zasoby 

3 pkt –  wykorzystuje wszystkie zasoby 

Powiązane z innymi projektami – 

kompleksowe 

(1 – 3) 1 pkt – projekt rozpoczyna nowe przedsięwzięcie (jest 

jego częścią składową) wynikające z  lokalnych 

dokumentów programowych  

2 pkt – projekt jest elementem szerszego 

przedsięwzięcia, które realizowane jest za pomocą 

kilku zadań 

3 pkt – jest elementem końcowym jakiegoś 
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przedsięwzięcia  

Wysokość wkładu  

w postaci pracy własnej 

(0 – 3) 0 pkt – brak wkładu pracy własnej  

1 pkt – do 10 % 

2 pkt – 11 – 21 % 

3 pkt – 21 % i więcej 

Suma punktów   

 

Instrukcja wypełniania Karty wyboru projektu wg lokalnych kryteriów 

 

W miejscu „Wniosek nr” należy wpisać numer projektu, nadany mu podczas przyjęcia projektu. 

 

W miejscu „złożony przez” należy wpisać nazwę lub imię i nazwisko wnioskodawcy. Jeśli osoba fizyczna 

występuje w imieniu grupy nieformalnej należy podać nazwę tej grupy. 

 

W miejscu „Nazwa projektu” należy podać tytuł projektu. 

 

Należy zakreślić punktor obok któregoś z określeń Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej lub 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw lub Odnowa i rozwój wsi lub Małe projekty adekwatnie do 

rodzaju projektu. 

W kolumnie Punkty należy wpisać liczbę punktów wg poszczególnych kryteriów oceny podanych w tabeli 

kryteriów (obok jest podana punktacja). 

Sumę punktów należy podać w komórce obok komórki Suma punktów. 

 

 

 


