
                                                        Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/22 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania Wspólny Trakt z dnia 8 kwietnia 2022 r 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI  

W ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, na operacje:  

 Realizowanych przez podmioty inne niż LGD 

 Własne LGD 

 Grantowe LGD 
(zaznaczyć X lub V w kratkach odpowiadających działaniu, w które wpisuje się operacja) 

(* wypełnić kolumnę „ocena” w tabeli odpowiadającej operacji) 

KRYTERIA DOSTĘPU  
(warunkujące możliwość skorzystania ze wsparcia) 

TAK NIE* ND 

1. Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym konkursu, w ramach, którego składany 

jest wniosek o wsparcie jej realizacji. 
   

2. Operacja realizuje przynajmniej 1 cel ogólny, 1 cel szczegółowy i wpisuje się co 

najmniej w 1 przedsięwzięcie LSR 
W opisie operacji wskazane są realizowane przez nią cele i przedsięwzięcia LSR, a zakres i cele operacji 

potwierdzają adekwatność wskazanych celów i przedsięwzięć. 

   

3. Operacja przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej 1 wskaźnika produktu, 

przynajmniej 1 wskaźnika rezultatu oraz przynajmniej 1 wskaźnika oddziaływania LSR 
W opisie operacji wskazane są realizowane przez nią wskaźniki LSR, a zakres i cele operacji potwierdzają 

adekwatność wskazanych wskaźników. 

   

4. Operacja generuje przynajmniej 1 nowe miejsce pracy  
Kryterium dostępu dla operacji polegających na podejmowaniu lub rozwijaniu działalności gospodarczej, 

nie dotyczy Grantobiorców. 

   

KRYTERIA FAKULTATYWNE 
Punktacja 

Przyzn

ane 

punkty 

ND 

1. Jakość planowanej operacji i potencjał wykonawców – 25 pkt. 
Opis operacji wykazuje, że jest logiczna, spójna i wykonalna przy założonych zasobach, a podmiot 

realizujący ma doświadczenie w dotyczącym jej obszarze merytorycznym. 

0 lub 25   

2. Operacja jest efektywna finansowo – 20 pkt. 
Założone rezultaty operacji uzasadniają planowany poziom jej kosztów. 

0 lub 20   

3. Operacja przyczyni się do utworzenia nowych miejsc pracy 
Operacja nie przyczyni się do utworzenia nowego miejsca pracy-0 pkt. 

Operacja przyczyni się do utworzenia nowego miejsca pracy-25 pkt. 
(kryterium nie dotyczy Grantobiorców) 

0 lub 25  
  

4. Wkład własny Wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy określoną  

w PROW 2014-2020: 

 - do 10% włącznie - 5 pkt. 

- powyżej 10%   10 pkt. 
Udział dotacji ze środków PROW w ogólnej wartości kosztów kwalifikowanych operacji jest niższy niż 

wartości określone przez odpowiednie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

0 lub 

5 lub 10 

  

5.  Operacja jest ukierunkowana na zaspokojenie potrzeb grupy defaworyzowanej, 

określonej w LSR 

- więcej niż 1 grupy defaworyzowanej – 25 pkt. 

- grupy defaworyzowanejze względu na dostęp do rynku pracy – 20 pkt.  

- innej grupy defaworyzowanej – 15 pkt. 
Przedstawiciele grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy uzyskają w jej rezultacie 

zatrudnienie lub znacząco zwiększą swoje szanse na zatrudnienie (np. uzyskają konkretne kwalifikacje) lub 

rozpoczęcie działalności gospodarczej. Przedstawiciele innych grup defaworyzowanych są uczestnikami 

działań planowanych w ramach operacji lub odnoszą bezpośrednie korzyści z ich realizacji. 

0 lub 

15 lub 

20 

lub 25 

  

6. Operacja ma w warunkach obszaru LSR innowacyjny charakter- 20 pkt. 
Operacja przyczynia się do rozwiązywania problemów lub zaspokajania potrzeb zidentyfikowanych w LSR 

wykorzystując nowatorskie na obszarze LGD rozwiązania społeczne, organizacyjne, marketingowe lub 

technologiczne. 

0 lub 20  
 

Nr wniosku  

Nazwa wnioskodawcy  

Nazwa projektu  



7. Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub 

klimatu – 20 pkt. 

W ramach operacji wykorzystane zostaną technologie sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu, bądź 

operacja będzie służyć rozwojowi niskoemisyjnej gospodarki, np. transportu rowerowego, transportu 

zbiorowego, ograniczeniu ruchu pojazdów (np. poprzez telepracę, e-administrację itp.), termomodernizacji, 

ograniczeniu zużycia energii, surowców itp. 

0 lub 20   

8. Operacja zakłada rozpoczęcie działalności, której podstawę będą stanowiły lokalne 

produkty rolne - 10 pkt. 
Kryterium ma wspierać rozwój zachowanie lokalnego rolnictwa, które cechuje duże rozdrobnienie 

(kryterium nie dotyczy Grantobiorców). 

0 lub 10   

9. Operacja dotyczy infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej lub drogowej 

gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego, tworzonej w 

miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5.000  

Mieszkańców – 10 pkt. 
Kryterium ma za zadanie wspierać rozwój bardziej peryferyjnych obszarów o ograniczonej ofercie 

kulturalno-rekreacyjnej 

0 lub 10   

10. Operacja realizowana jest przez podmiot istniejący nie dłużej niż 24 miesiące, a 

wartość wsparcia wynosi:  

Od 5.000 zł do 6.000 - 20 pkt. 

Powyżej 6.000 zł do 10.000 - 15 pkt. 

Powyżej 10.000 zł  - 10 pkt. 
Dotyczy projektów grantowych. Kryterium ma za cel aktywizację młodych organizacji, które z powodu braku 

doświadczenia mają trudny dostęp do środków zewnętrznych 

0 lub 

10 lub 

15 

lub 20 

  

11. Operacja jest realizowana we współpracy z innymi podmiotami – 10 pkt. 
Z opisu operacji wynika, że oprócz wnioskodawcy w jej realizacji aktywnie uczestniczy, co 

najmniej 1 partner, wnoszący w nią swój potencjał lub/i zwiększający rezultaty/oddziaływanie 

operacji. 

0 lub 10   

Liczba uzyskanych punktów 
Max  

190 
  

Minimalna liczba punktów, którą musi uzyskać wybrana operacja 55   

Instrukcja wypełnienia karty zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji: W odniesieniu do każdego kryterium dostępu 

wymienionego w punktach 1, 2, 3 i 4 należy wybrać i zaznaczyć „X” pole w kolumnie odpowiedzi „TAK", odpowiedzi „NIE" lub 

odpowiedzi „ND”. Operację można uznać za zgodną z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, gdy we wszystkich wymaganych 

odpowiedziach udzielonych na pytania zawarte w kryteriach dostępu zostały zaznaczone odpowiedzi „TAK”. Operację uznaje się za 

niezgodną z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, gdy w odpowiedziach udzielonych na pytania zawarte w wymaganych kryteriach 

dostępu została zaznaczona przynajmniej jedna odpowiedź „NIE”.  

UZASADNIENIE, (*jeśli dotyczy) 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                            

       ………………                        ……..……………………        
                                                                                                                                              data                                        podpis członka Rady 

                                                                                                                     

                                           ………………………  ……………………………                                        

                                                     (podpisy członków Komisji skrutacyjnej)                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 


