
Zał. nr 4 

Wzór karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru 

Miejsce na pieczęć LGD 

KARTA OCENY OPERACJI 
wg lokalnych kryteriów wyboru 

Rada Lokalnej Grupy Działania LYSKOR 

POSIEDZENIE RADY NUMER:  

NUMER WNIOSKU: 

 
IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: 
 

NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ 
OPERACJI: 

 

Cel ogólny LSR 

 CO2 Rozwój potencjału turystycznego obszaru 
 
 CO3 Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru umożliwiająca 
rozwój kapitału społecznego i ochronę lokalnego dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU PUNKTACJA PRZYZNANA OCENA 

1 

 
 
 
 
Innowacyjność 

1 pkt – operacja zakłada opracowanie, wdrożenie lub 

zastosowanie nowej lub znacząco ulepszonej technologii 
 

2 pkt – operacja zakłada opracowanie i wprowadzenie nowego lub 

znacząco udoskonalonego produktu lub usługi 
 

1 pkt – operacja zakłada zastosowanie nowych lub znacząco 

udoskonalonych rozwiązań organizacyjnych 
 

2 pkt – operacja zakłada nowy lub znacząco udoskonalony sposób 

wykorzystania istniejących lokalnych zasobów 
 

0 pkt – operacja nie zawiera elementu innowacyjności  

2 

 
 
Zasięg obszarowy oddziaływania 

3 pkt – wpływ na cały obszar objęty LSR (5 gmin)  
2 pkt – wpływa na min. 2-4 gminy   
1 pkt – wpływa na 1 gminę  
0 pkt – wpływa wyłącznie na wnioskodawcę  

3 

 
Szacowana liczba odbiorców 
operacji 

2 pkt – powyżej 20 osób  
1 pkt – od 1 do 19  
0 pkt – angażuje wyłącznie wnioskodawcę  

4 

 
Wpływ na poprawę sytuacji w 
dziedzinach uznanych w LSR za 
priorytetowe 

2 pkt – w zakresie turystyki i rekreacji  
2 pkt – w zakresie polityki ekologicznej   
2 pkt - w zakresie dziedzictwa kulturowego  
0 pkt – żaden z wyżej wskazanych  

 
5 

 
 
Stopień wykorzystywania zasobów 
wewnętrznych obszaru 

1 pkt zasoby historyczno - kulturowe   
1 pkt - zasoby przyrodnicze   
1 pkt – aktywność społeczna lub gospodarcza mieszkańców   
0 pkt – żaden z wyżej wskazanych  

6 

Miejsce realizacji operacji (dotyczy 
operacji z zakresu infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej, 
kulturalnej lub drogowej 
gwarantującej spójność terytorialną 
w zakresie włączenia społecznego) 

1 pkt – operacja realizowana będzie w miejscowościach 

zamieszkanych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców (wg stanu na 

dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o 

przyznanie pomocy) 

 

0 pkt – operacja realizowana będzie w miejscowościach 

zamieszkanych przez 5 tys. mieszkańców i więcej (wg stanu na 

dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o 

przyznanie pomocy) 

 

SUMA PUNKTÓW  

IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA RADY: 
 
 

MIEJSCE:  DATA:  PODPIS: 
 

PODPIS SEKRETARZA POSIEDZENIA RADY  

 
 
 
 
 
 



INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 

Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD, pola białe wypełnia oceniający 
Pola białe wypełnia Członek Rady biorący udział w ocenie zgodności wg lokalnych kryteriów wyboru 

Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem 
Wszystkie rubryki muszą być wypełnione.  
W punktach od 1 do N należy wpisać przyznaną liczbę punktów 

Nie wpisanie imienia, nazwiska i podpisu skutkuje nieważnością karty 
W kryterium 1, 4 i 5 dopuszcza się sumowanie poszczególnych punktów. W pozostałych kryteriach punkty 
nie sumują się. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 20 a w przypadku operacji z zakresu 

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej lub drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie 

włączenia społecznego maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 21. Minimum punktowe wynosi 40% 
maksymalnej liczby punktów. 

 


