
 

 

 

Karta oceny zgodności operacji LSR 

 

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

…………………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

Działanie PROW:  

 - wdrażanie LSR - operacje pow. 50 tys zł 

 - wdrażanie LSR - podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej 

 - wdrażanie LSR - granty  

 

 

    

1. Czy realizacja 

operacji przyczyni 

się do osiągnięcia 

celów ogólnych 

LSR ? 

 

celu 1. Wzrost jakości życia oraz poziomu 

aktywizacji społecznej i gospodarczej na terenie 

KOLD  

- tak  - nie 

celu 2. Zwiększenie turystycznej atrakcyjności 

oraz wypromowanie obszaru KOLD i jego 

dziedzictwa lokalnego      

- tak 

  

 - nie 

2. Czy realizacja 

operacji przyczyni 

się do osiągnięcia 

celów 

szczegółowych LSR 

? 

 

celu 1.1. Wzrost udziału mieszkańców w 

działaniach kulturalnych opartych o centra kultury 

i integracji                                                      

- tak 

  

 - nie 

celu 1.2. Tworzenie miejsc pracy oraz wspieranie 

rozwoju w firmach na obszarze LSR   

- tak 

  

 - nie 

- celu 1.3. Wzmocnienie kapitału społecznego 

mieszkańców obszaru KOLD  

- tak 

  

 - nie 

Celu 2.1. Zwiększenie aktywności turystyczno – 

rekreacyjnej  na obszarze KOLD 

- tak 

  

 - nie 

celu 2.2. Wykorzystanie dziedzictwa lokalnego w 

promowaniu obszaru KOLD 

- tak 

  

 - nie 

3. Czy operacja jest 

zgodna z 

przedsięwzięciami 

planowanymi w 

ramach LSR ? 

 

przedsięwzięcie 1. – Tworzymy podstawowa 

infrastrukturę kulturalną 

- tak 

  

 - nie 

przedsięwzięcie 2. Wspieramy rozwój orkiestr i 

zespołów artystycznych 

- tak 

  

 - nie 

przedsięwzięcie  3. – Przedsiębiorczość rozwija 

LGD KOLD 

- tak 

  

 - nie 

przedsięwzięcie 4. – Podnosimy wiedzę i 

aktywizujemy społeczeństwo obszaru KOLD 

- tak 

  

 - nie 

przedsięwzięcie 7. – Rozwijamy infrastrukturę 

turystyczna i rekreacyjną 

- tak 

  

 - nie 

przedsięwzięcie 8. -  Rozwijamy infrastrukturę 

turystyczna i rekreacyjną 

- tak 

  

 - nie 

- przedsięwzięcie 10. – Promujemy obszar KOLD 

i jego lokalne dziedzictwo  

 

- tak 

  

 - nie 

 



Uzasadnienie zgodności operacji z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR ( w 

uzasadnieniu wykazać, że ocenianą operację można uznać za operację rekomendowaną w 

ramach LSR) : …………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Głosuję za uznaniem/ nie uznaniem *operacji za zgodną z LSR  

 

 

 

……………………  …………………………………………   …………………………….. 

 Data wypełnienia            Imię i nazwisko członka Rady                     podpis członka Rady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU  

wdrażanie LSR - operacje pow. 50 tys. zł 

 

Treść odpowiedz Zakres 

punktów 

Przyznana 

ocena 

 

 

1. 

Wnioskodawca 

a. złożył wszystkie wymagane załączniki 

związane z kompletnością wniosku 

celem jak najszybszej i prawidłowej 

realizacji projektu 

2 pkt.  

b. nie złożył wszystkich wymaganych 

załączników 

0 pkt.  

 

 

2. 

Innowacyjność 

projektu 

a. jest innowacyjny o charakterze 

eksperymentalnym, nowatorskim w 

nawiązaniu do  lokalnych tradycji i 

zasobów lokalnych oraz pozytywnie 

oddziałuje na ochronę środowiska i 

przeciwdziała zmianom klimatycznym 

oraz pozytywnie oddziałuje na 

zwalczanie ubóstwa i włączenie 

społeczne 

3 pkt.  

b. jest innowacyjny o charakterze 

eksperymentalnym, nowatorskim w 

nawiązaniu do  lokalnych tradycji i 

zasobów lokalnych oraz : pozytywnie 

oddziałuje na ochronę środowiska i 

przeciwdziała zmianom klimatycznym 

lub pozytywnie oddziałuje na 

zwalczanie ubóstwa i włączenie 

społeczne 

2 pkt.  

c. jest innowacyjny o charakterze 

eksperymentalnym, nowatorskim w 

nawiązaniu do  lokalnych tradycji i 

zasobów lokalnych 

1 pkt.  

 d. nie jest innowacyjny 0 pkt. 

Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Operacja 

zakłada 

integrację 

środowiska 

lokalnego 

a. Tak 
W operacji zaangażowana będzie społeczność 

lokalna ( konsultacje , spotkania) od etapu 

tworzenia projektu w tym osoby spoza członków 

Wnioskodawcy 

2 pkt.  

b. Nie 
W operacji nie są angażowane osoby spoza 

Wnioskodawcy 

0 pkt. 

Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 



4.  Wnioskodawca 

wziął udział w 

szkoleniu LGD 

KOLD 

przygotowującym 

do danego naboru 

wniosków 

 

 

a. Tak 
Preferowane projekty korzystających ze szkoleń 

organizowanych przez LGD cele prawidłowego 

zapewnienia przygotowania wniosków i 

wydatkowania środków 

 

1pkt. 

 

b. Nie 
Wnioskodawca nie wziął udziału w szkoleniu 

przygotowanym przez LGD 

0 pkt. 

Ocena na podstawie list obecności na szkoleniach 

5. Realizacja 

operacji 

przyniesie 

następujące 

efekty dla 

lokalnej 

społeczności 

a. poprawi jakość przestrzeni publicznej  i 

wpłynie pozytywnie na estetykę  
3 pkt.  

b. poszerzy ofertę aktywnego wypoczynku  
( umożliwi korzystanie lokalnemu społeczeństwu z 

nowej formy wypoczynku) 

2 pkt.  

c. przyczyni się do promocji obszaru LGD 2 pkt.  

6. Wnioskodawca 

oświadczył, że 

oznaczy 

zrealizowaną 

inwestycję 

tabliczką LGD 

KOLD 

a. Tak  
( wnioskodawca złożył oświadczenie, w którym 

zawarł informacje o planowanym oznaczeniu 

tabliczką wykonaną inwestycję celem promowania 

dofinansowania z funduszy unijnych) 

 

1pkt. 

 

b. Nie  
(wnioskodawca nie złożył oświadczenia) 

0 pkt. 

7. Celem części 

inwestycji objętej 

wnioskiem jest 

ochrona 

środowiska i 

przeciwdziałanie 

zmianom 

klimatycznym 

a. Tak 
Preferowane są operacje opisane przez 

wnioskodawcę wraz z realizacją działań służących 

ochronie środowiska i przeciwdziałanie zmianom 

klimatycznym i wnioskodawca we wniosku opisał 

planowane rozwiązanie.  

 

1 pkt. 

 

b. Nie  
Wnioskodawca nie opisał we wniosku działań 

służących ochronie środowiska lub 

przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. 

 

0pkt.  

8. W przypadku 

operacji 

dotyczących 

niekomercyjnej i 

ogólnodostępnej 

infrastruktury 

(rekreacyjnej, 

turystycznej lub 

kulturalnej) 

miejscowość, w 

której 

realizowana jest 

operacja 

zamieszkuje do 

5 000 

mieszkańców  

a. Tak  
Preferowane są operacji w miejscowościach do 

5000 mieszkańców na dzień 31 grudnia roku 

poprzedzającego składanie wniosku w celu rozwoju 

i promowania małych środowisk. 

b. Nie 
Projekt  jest skierowany do społeczności w 

miejscowościach powyżej  5000 mieszkańców 

 

 

1 pkt. 

 

0 pkt 

 

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania 18 pkt / minimalna liczba punktów ( 40%) – 8 pkt 

 

 

 

 

   …………………………………          ……………………            ……………………. 

Data imię i nazwisko Członka Rady               Suma punktów                   Podpis Członka Rady 


