Załącznik Nr 6
Procedury oceny i wyboru operacji
w ramach podziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego PROW 2014-2020
realizowanego przez podmioty inne niż LGD

Karta zgodności operacji wg lokalnych kryteriów
Nr Wniosku:………………………………………………
Dane podmiotu składającego wniosek:………………………………………
Nazwa operacji: ………………………………………………………………

Lokalne kryteria wyboru operacji

Przedsięwzięcie: Infrastruktura społeczna
Nazwa
Kryterium
Operacja zakłada
rozwój więcej niż
jednego obiektu
infrastruktury
kulturalnej.

Waga

2

Punktacja

0 lub 1

Uwagi
0 – NIE
2– TAK
Punktowane będą projekty, których realizacja
wpłynie na rozwój więcej niż jednego obiektu
infrastruktury kulturalnej.
Preferuje się operacje, których realizacja w
wyższym stopniu przyczyni się do osiągnięcia
wskaźnika produktu.

Przyznana
ocena

Uzasadnienie przyznanej oceny

Liczba osób
korzystających z
obiektów
infrastruktury
rekreacyjnej i
kulturalnej

2

0 lub 1 lub 2

Innowacyjność
operacji

1

0 lub 3

Obszar realizacji
operacji

1

1 lub 2

0 pkt – mniej niż 25 os./rok
2 pkt - co najmniej 25 os./rok
4 pkt - co najmniej 50 os./rok
Wymaganiem koniecznym
do
spełnienia
kryterium
jest
korzystanie
z
obiektu
infrastruktury przez co najmniej 25 osób w ciągu
roku.
Preferuje się operacje zakładające osiągnięcie
wyższych wskaźników rezultatu określonych w
LSR.
0 pkt – operacja nie mająca znamion
innowacji
3 pkt – operacja innowacyjna
Preferuje się operacje innowacyjne.
Innowacyjność to zdolność do tworzenia i
wdrażania innowacji, a także faktyczna
umiejętność
wprowadzania
nowych
i
zmodernizowanych produktów, nowych lub
zmienionych procesów technologicznych lub
organizacyjnych. Nie ma przy tym znaczenia, że
produkty czy technologie (jako metody
wytwarzania lub organizacji) znane są gdzie
indziej. Dla społeczności, która ich wcześniej nie
znała, są one bez wątpienia innowacjami. W
związku z tym na potrzeby niniejszego
opracowania przyjęto, iż innowacją jest nie tylko
to, co jest absolutną nowością w skali krajowej
czy międzynarodowej, ale to, co jest nowością
dla danej społeczności.
Kryterium uznaje się za spełnione jeżeli w
ramach operacji nastąpi upowszechnienie
nowoczesnych systemów i technologii, w tym
dotyczących odnawialnych źródeł energii.
1 pkt – miejscowość większa niż 5 tys.
mieszkańców
2 pkt – miejscowość mniejsza niż 5 tys.
mieszkańców
Preferowane będą operacje realizowane w

miejscowościach liczących mniej niż 5 tys.
mieszkańców.

Wnioskodawca
skorzystał z
doradztwa
udzielonego w
Biurze LGD

1

0 lub 1 lub 2

0 pkt – wnioskodawca nie korzystał z
doradztwa
1 pkt – wnioskodawca korzystał z doradztwa
w trakcie trwania naboru wniosków
2 pkt – wnioskodawca korzystał z doradztwa
w okresie pomiędzy dniem zamieszczenia
ogłoszenia o planowanym naborze a dniem
rozpoczęcia naboru wniosków.
Preferuje się wnioskodawców korzystających ze
wsparcia doradczego oferowanego przez biuro
LGD.
SUMA PUNKTÓW - 13
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW – 5

Weryfikujący:
Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Hrubieszów, dn. ………………………………………
………………………………………………………
(podpis osoby weryfikującej)

Sprawdzający:
Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Hrubieszów, dn. ………………………………………
………………………………………………………
(podpis osoby sprawdzającej)*
Uwagi:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* nie dotyczy w przypadku wypełniania kart przez poszczególnych członków Rady

Decyzja Rady w sprawie oceny wniosku
Suma uzyskanych punktów:

Operacja w wyniku przyznanej oceny uzyskała

Hrubieszów, dn. ………………………………………
………………………………………………………
(podpis Przewodniczącego Rady)*
* nie dotyczy w przypadku wypełniania kart przez poszczególnych członków Rady

Metodologia wyliczenia punktów w ramach kryterium: w kolumnie uwagi została umieszczona liczba punktów uzyskiwanych za spełnienie określonego kryterium stanowiąca iloczyn przyjętej
wagi i punktacji.
Waga: przyjęcie wagi nastąpiło w oparciu o wnioski z diagnozy oraz wpływ kryterium na realizację wskaźnika. Kryteriom wpływającym w wyższym stopniu na osiągnięcie wskaźników
zakładanych w LSR przypisano wagę – 2.

