
Znak sprawy:   

 

CZĘŚĆ C: OCENA OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU  

 

C1. LOKALNE KRYTERIA WYBORU 

 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU  

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Biebrzański Dar Natury 
 

KRYTERIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH OPERACJI BEZ WZGLĘDU NA ŹRÓDŁO 

FINANSOWANIA 

 

Lp. KRYTERIUM Punktacja Ocena 

1.  

Opis kryterium: 

Skorzystanie przez wnioskodawców z doradztwa biura LGD przy składaniu wniosku. W trosce o wysoką 

jakość składanych wniosków preferuje się aby wnioskodawcy korzystali z doradztwa świadczonego przez 

pracowników biura LGD/ekspertów zatrudnionych na zlecenie biura LGD w zakresie przygotowania 

wniosku /biznesplanu. Wnioski wnioskodawców nie korzystających z doradztwa przed złożeniem wniosku 

nie otrzymują punktów. 

Doradztwo: 0-5 
Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa 0  

Wnioskodawca korzystał z doradztwa biura 5  

Uzasadnienie: 

 

 

2.  

Spełnienie kryterium: 

Wpływ operacji na grupy defaworyzowane zidentyfikowane w LSR w pkt. Diagnoza. Preferuje się operacje 

realizowane przez wnioskodawców będących przedstawicielami grup defaworyzowanych lub operacje 

oddziaływujące pozytywnie na grupę defaworyzowaną ze wzglądu na dostęp do rynku pracy.  

W przypadku stwierdzenia, iż wnioskodawca nie jest przedstawicielem grupy defaworyzowanej lub operacja 

nie będzie skierowana do osób defaworyzowanych nie przyznaje się punktów. 

Oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane: 0-7 

Wnioskodawca nie jest przedstawicielem grupy defaworyzowanej lub do 

takiej grupy nie jest kierowane wsparcie w projekcie 
0  

Wnioskodawca jest przedstawicielem grupy defaworyzowanej lub do takiej 

grupy kierowane jest wsparcie 
7  

Uzasadnienie: 

 

 

3.  

Spełnione kryterium: 

Premiowane będą operacje, których miejsce (lokalizacja operacji lub adres prowadzenia działalności 

gospodarczej) realizacji znajduje się w miejscowości liczącej do 5 tys. mieszkańców (wg stanu na dzień 

31.12.2013 r.). Operacje realizowane poza miejscowościami do 5 tys. mieszkańców nie otrzymają pkt. 

Miejsce realizacji operacji: 0-6 
Operacja realizowana jest w miejscowości zamieszkałej przez więcej niż 5 tys. 

mieszkańców 
0  

Operacja realizowana jest w miejscowości do 5 tys. mieszkańców włącznie 6  

Uzasadnienie: 

 

 

 

 



 

KRYTERIA DLA OPERACJI FINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU 

REGIONALNEGO 

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 

Lp. KRYTERIUM Punktacja Ocena 

1. 

Spełnienie kryterium: 

Wnioskodawca jest organizacją pozarządową i/lub projekt realizowany jest w partnerstwie z organizacją 

pozarządową. W pierwszej kolejności premiuje się organizacje pozarządowe, które zdecydują się na 

realizację zadania na rzecz społeczności lokalnej. Ponadto premiowane będą projekty partnerskie z 

organizacją pozarządową, przez co rozumie się wszelkie sposoby (formalne i nieformalne) włączenia tychże 

podmiotów w proces realizacji projektu. W przypadku niespełnienia kryterium punkty nie zostaną 

przyznane. W przypadku, kiedy wnioskodawca jest organizacją pozarządową i realizuje projekt w 

partnerstwie z inną organizacją pozarządową punkty sumują się. 

Wnioskodawca jest organizacją pozarządową i/lub projekt realizowany jest  

w partnerstwie z organizacją pozarządową: 
0-6 

Wnioskodawca nie jest organizacją pozarządową ani projekt nie jest 

realizowany w partnerstwie z organizacją pozarządową 
0  

Projekt jest realizowany w partnerstwie z organizacją pozarządową 2  

Wnioskodawca jest organizacją pozarządową 4  

Uzasadnienie: 

 

 

2. 

Spełnienie kryterium: 

Wnioskodawca wykazał wkład własny finansowy w realizowaną operację. Oceniana będzie wysokość 

zaangażowanych środków własnych. W przypadku stwierdzenia minimalnego wymaganego Programem 

wkładu własnego w realizowaną operację nie przyznaje się punktów. 

Wkład własny wnioskodawcy: 0-5 

Wykazano minimalny wkład własny finansowy wymagany Programem 0  

Wykazano wkład własny finansowy wyższy od minimalnego wymaganego 

Programem o minimum 5% 
2  

Wykazano wkład własny finansowy wyższy od minimalnego wymaganego 

Programem o minimum 10% 
5  

Uzasadnienie: 

 

3. Spełnienie kryterium: 

Komplementarność działań ujętych w projekcie z innymi działaniami w zakresie potrzeb społecznych na 

obszarze.  

W ramach kryterium ocenie podlega spójność projektu z innymi zadaniami zrealizowanymi, realizowanymi 

lub planowanymi do realizacji odpowiadające na zdiagnozowane na obszarze potrzeby społeczne. W 

przypadku nie wykazania komplementarności operacja nie otrzymuje punktów 

Komplementarność projektu 0-3 

Wnioskodawca nie wykazał komplementarności 0  

Wnioskodawca wykazał komplementarność z 1 zadaniem 2  

Wnioskodawca wykazał komplementarność z więcej niż 1zadaniem 3  

Uzasadnienie: 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYNIK OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU 

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba 

punktów 

  

Operacja uzyskała łącznie:  pkt 

Co stanowi          % maksymalnej liczby pkt. 

Rekomendacja Członka Rady/uzasadnienie: 

 

 

Oceniający (Członek Rady) 

Imię i nazwisko 

Członka Rady 
  

Data i podpis 
  

 

 

 

 

 


