KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI (grant aktywizacja)
NUMER NABORU

3/2019/GA

ZNAK SPRAWY
DATA WPŁYWU
TYTUŁ ZADANIA
NAZWA WNIOSKODAWCY
Przedsięwzięcie 3.1.1 Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne
OPERACJA WŁASNA OPERACJA GRANTOWA

Kryterium
1. Grupy defaworyzowane

Wnioskodawca uwzględnił w grupie docelowej projektu udziału grup defaworyzowanych na
poziomie min. 20% uczestników. [5 pkt.]
Wnioskodawca nie uwzględnił w grupie docelowej projektu udziału grup defaworyzowanych.

[0

pkt.]

2. Wolontariat

Wnioskodawca uwzględnił we wkładzie własnym pracę społeczną wolontariuszy na podstawie
umów wolontariackich. [10 pkt.]
Wnioskodawca nie uwzględnił we wkładzie własnym pracy społecznej wolontariuszy lub
przewidział prace wolontariuszy bez zawierania umów wolontariackich. [0 pkt.]

3. Wkład własny

Udział wkładu własnego w realizację operacji wynosi 30% (włącznie) i więcej kosztów
kwalifikowalnych [15 pkt.]
Udział wkładu własnego w realizację operacji wynosi od 20% (włącznie) do 30% kosztów
kwalifikowalnych [10 pkt.]
Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy od wymaganego ale nie
przekraczający 20% kosztów kwalifikowalnych [5 pkt.]
Udział wkładu własnego w realizację operacji jest równy wymaganemu

4. Powiązanie operacji z zasobami lokalnymi

[0 pkt.]

Projekt wpisuje się w ideę funkcjonowania wsi tematycznych / Ekonomia społeczna
Projekt przewiduje wykorzystanie lokalnych zasobów kulturalnych i historycznych
Projekt przewiduje wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych
Projekt nie przewiduje wykorzystania lokalnych zasobów

5. Partnerstwo projektowe

Projekt angażuje partnerów z 3 sektorów

[15 pkt.]

Projekt angażuje partnerów z 2 sektorów

[10 pkt.]

Projekt angażuje partnerów z 1 sektora

[5 pkt.]

[0 pkt.]

[5 pkt.]

Projekt jest realizowany samodzielnie, bez zaangażowania partnerów
6. Promocja

[15 pkt.]

[10 pkt.]

[0 pkt.]

W ramach projektu wnioskodawca przewidział wykorzystanie spójnej wizualizacji zgodnej z
wytycznymi LGD Południowa Warmia. [5 pkt.]
W ramach projektu wnioskodawca nie przewidział wykorzystania spójnej wizualizacji zgodnej z
wytycznymi LGD Południowa Warmia. [0 pkt.]
Materiały stworzone w ramach projektu zostaną stworzone w wersji elektronicznej oraz
udostępnione LGD Południowa Warmia. [5 pkt.]
Materiały stworzone w ramach projektu nie zostaną stworzone w wersji elektronicznej lub nie
zostaną udostępnione LGD Południowa Warmia. [0 pkt.]

7. Projekt sprzyja ochronie środowiska lub klimatu

Projekt minimum w 50% dotyczy działań związanych z ochroną środowiska, przeciwdziałania
zmianom klimatu [5 pkt.]
Projekt nie zawiera elementów mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska,
przeciwdziałania zmianom klimatu [0 pkt.]

8. Siedziba wnioskodawcy na obszarze LGD

Wnioskodawca posiada siedzibę na obszarze LGD lub dodatkowe miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej zgłoszone co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

[10

pkt.]

Wnioskodawca posiada siedzibę na obszarze LGD lub dodatkowe miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej zgłoszone co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. [5 pkt.]
Wnioskodawca posiada siedzibę lub dodatkowe miejsce prowadzenia działalności
gospodarczej na obszarze LGD zgłoszone mniej niż 6 miesięcy. [0 pkt.]
9. Nowoczesne technologie

Projekt zakłada wykorzystanie narzędzi/metod/technik wpisujących się w definicję
nowoczesnych technologii. [5 pkt.]
Projekt nie zakłada wykorzystania narzędzi/metod/technik wpisujących się w definicję
nowoczesnych technologii. [0 pkt.]

10. Udział w szkoleniach

Wnioskodawca wziął udział w szkoleniu LGD Południowa Warmia przygotowującym do danego
naboru wniosków [10 pkt.]
Wnioskodawca nie brał udział w szkoleniu LGD Południowa Warmia przygotowującym do
danego naboru wniosków [0 pkt.]

Razem operacje grantowe 100
Razem operacje własne LGD 50
Minimum do uzyskania – 40 %

Suma
IMIĘ I NAZWISKO OCENIAJĄCEGO CZŁONKA
RADY

pkt.
Data oceny:

Instrukcja:
a) Pola zaciemnione wypełnia pracownik Biura LGD Południowa Warmia przed rozpoczęciem procesu oceny.
b) Pola białe wypełnia członek Rady biorący udział w ocenie zgodności.
c) Kartę należy wypełnić piórem, długopisem lub cienkopisem.
d) Ocena zgodności polega na wpisaniu liczby punktów w kratce po prawej stronie przy każdym kryterium.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podpis:

