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Załącznik nr 6 do Procedury oceny i wyboru projektów grantowych 

wersja 1.2 

 
Miejsce na pieczątkę 

 

 
Karta oceny 

Lokalne Kryteria Wyboru projektów grantowych  
LGD PARTNERSTWO DUCHA GÓR w ramach realizacji LSR 2014-2020 

 
 
IMIĘ I NAZWSKO CZŁONKA RADY OCENIAJACEGO WNIOSEK 
 

 

 
NUMER WNIOSKU: 
 

 
IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: 
 
 

NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI: 

 
 
 

 
RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA WG. TABLEI CELÓW 
 

 
 

L.p. Kryteria oceny Punktacja 
Przyznana 
punktacja 

Uzasadnienie 

1. 

Operacja przyczynia 
się do zwiększenia 
atrakcyjności  
turystycznej 
obszaru LGD 

max 15 

15 – operacja przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez 
spełnienie 3-trzech łącznie wymienionych warunków 

10 – operacja przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez 
spełnienie 2-óch łącznie wymienionych warunków 

5 - operacja przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez 
spełnienie 1-ego wymienionego warunku 

0 – operacja nie przyczynia się do zwiększenia  atrakcyjności turystycznej obszaru 
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2. 

Oparcie operacji na 
lokalnych 
wartościach i 
zasobach 
kulturowych, 
przyrodniczych lub 
historycznych 

max 15 

15 – operacja opiera się na 3 obszarach zasobów 

10 – operacja opiera się na 2 obszarach zasobów 

5 – operacja opiera się na 1 obszarze zasobów 

0 - operacja nie opiera się na  żadnym obszarze zasobów 

  

3 

Zgodność operacji z 
potrzebami 
społecznymi   

max 10 

3 – przeprowadzono i udokumentowano konsultacje społeczne 

3 – zasadnicza część działań jest zapisana w dokumentach strategicznych 

2 – zaangażowanie 1 partnera z sektora publicznego 

2 - zaangażowanie 1 partnera z sektora prywatnego lub organizacji pozarządowej 

0 – operacja nie jest zgodna z potrzebami społecznymi w żadnym obszarze 

  

 

4 

Innowacyjność 
operacji  

max 10 

10 – operacja jest nowatorska 

5 – operacja jest innowacyjna  

0 – operacja nie jest nowatorska, ani innowacyjna 

  

5 

Zastosowanie 
rozwiązań 
sprzyjających 
ochronie 
środowiska lub 
przeciwdziałaniu 
zmianom klimatu 

Max 5 

5 – operacja przewiduje działania na które przewidziano min. 20% środków w budżecie 

3 -  operacja przewiduje działania na które przewidziano min. 10% środków w budżecie 

1 – operacja przewiduje działania na które przewidziano min. 5% środków w budżecie 

0 – operacja nie przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub 
przeciwdziałaniu zmianom klimatu 

  

 

6 

Promowanie 
operacji oraz 
konkursu 
grantowego LGD 

Max 5 

5 - działania promujące obejmują 2 różne narzędzia promocji oraz wykorzystanie systemu 
wizualizacji LGD 

3 – działania promujące obejmują 2 różne narzędzia promocji 
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2 –działania obejmują wykorzystanie zakresu systemu wizualizacji LGD Partnerstwo Ducha Gór 

0 –operacja nie przewiduje żadnych działań promocyjnych  

 

7 

Liczba mieszkańców 
miejscowości, w 
której realizowana 
jest operacja 

Max 1 

1 – infrastruktura w miejscowości do 5 tys. mieszkańców 

0- infrastruktura w miejscowości pow. 5 tys. mieszkańców  

 

  

 

8 

Doświadczenie 
wnioskodawcy w 
realizacji projektów 

Max 2 

2 – Wnioskodawca zrealizował co najmniej 2 projekty 

1 – Wnioskodawca zrealizował 1 projekt 

0 – Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji projektów 

  

 

9. 

Udział w 
spotkaniach 
szkoleniach grupach 
roboczych 

Max 3 

3 – korzystał 3 razy i więcej 

2 – korzystał 2 razy 

1 – korzystał 1 raz 

0 – nie spełniony warunek 

  

 

10 

Stopień 
przyczyniania się 
operacji do 
osiągnięcia celów 
oraz wskaźników 
produktu i rezultatu 

Max 3 

3 – w wysokim stopniu 

2 – w średni m stopniu 

1  - w minimalnym stopniu 

  

 

11. 

Komplementarność 
operacji grantowej 
z innymi operacjami 
w ramach projektu 
grantowego 

Max 1 

1 – spełnia kryterium 

0 – nie spełnia kryterium 

  



  

4 
 

 

 

 
Instrukcja wypełniania karty: 
1.System oceny opiera się na jednakowym przyznawaniu punktów, zgodnie z punktacją wskazaną w kolumnie „punkty”. Jeżeli członek Rady uważa dane kryterium za spełnione, należy przyznać 
taką ilość punktów jaką wskazano w kolumnie, jeżeli uważa, że nie spełnione „0”.  
2.Oceniający nie może przyznać punktów cząstkowych np. 0,3 pkt lub 1,3 pkt.  

SUMA PUNKTÓW  
 

 

………………………………………… 

 Data I podpis członka Rady 

IMIĘ I NAZWISKO 
OSOBY 
SPRAWDZAJĄCEJ  I 

 

………………………………….. 

………………………………………………………….. 

Data i podpis 

IMIĘ I NAZWISKO 
OSOBY 
SPRAWDZAJĄCEJ  II 

 

……………………………… 

……………………………………………………………. 

Data i podpis 

Imię i nazwisko 
Przewodniczącej/-ego 
lub 
Wiceprzewodniczącej/-
ego lub innego członka 
Rady prowadzącego 
posiedzenie 

 

………………………………… 

 

Potwierdzam dokonaną ocenę oraz weryfikację karty przez 2 osoby. 

 

…………………………………………………………….. 

Data i podpis Przewodniczącej/-ego lub Wiceprzewodniczącej/-ego Rady lub innego członka Rady prowadzącego posiedzenie 
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3.Oceniający opiera się na definicjach zawartych w kol. opis/definicje. 
4.Max ilość punktów dla operacji w ramach przedsięwzięcia:   I.1.1 Inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową, innowacyjną,  opartą na zasobach, uwzględniającą ochronę 
środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, którą operacja może otrzymać w trakcie oceny – 70  pkt. 
5.Min. ilość punktów dla operacji w ramach zakresu: I.1.1 Inwestycje w infrastrukturę turystyczną , rekreacyjną i kulturową, innowacyjną,  opartą na zasobach, uwzględniającą ochronę środowiska 
i przeciwdziałanie zmianom klimatu, którą operacja musi otrzymać w trakcie oceny – 54 pkt. 
6.Max ilość punktów dla operacji w ramach przedsięwzięć: I.2.2.  Wspólne działania promocyjne całego obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór pod wspólnym szyldem – Kraina Ducha Gór, III.1.1.   
Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór, III.1.2. Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska i 
przeciwdziałania zmianom klimatu, III.1.3. Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego – 64 pkt.  
7.Min. ilość punktów dla operacji w ramach przedsięwzięć: I.2.2.  Wspólne działania promocyjne całego obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór pod wspólnym szyldem – Kraina Ducha Gór, III.1.1.   
Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór, III.1.2. Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska i 
przeciwdziałania zmianom klimatu, III.1.3. Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego, którą operacja może otrzymać w trakcie oceny – 50 pkt. 
8.Karta zostanie zweryfikowana podczas posiedzenia Rady przez 2 sprawdzających, którzy będą czuwać nad prawidłowym przebiegiem oceny i wyboru, poprawności dokumentacji, zgodności 
formalnej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


