Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady

KARTA OCENY
ZGODNOŚCI OPERACJI z LSR

Numer/nazwa przedsięwzięcia

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:

NUMER WNIOSKU:
NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI:
OPERACJA WŁASNA

OPERACJA GRANTOWA

OPERACJA REALIZOWANA PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
Lp.
1.
2.

3.

Sposób i źródło
weryfikacji

NIE

Zakres operacji jest zgodny z ogłoszeniem o naborze.
Projekt jednoznacznie wskazuje realizację celu ogólnego i szczegółowego LSR
W opisie projektu
1. Wsparcie rozwoju gospodarczego
1.1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do
wskazano które cele
obszaru LSR do 2022 r.
2022 r.
ogólne realizuje i zakres
2.1. Rozbudowa i poprawa standardu
projektu jednoznacznie
2. Poprawa atrakcyjności turystycznej
infrastruktury oraz działania promocyjne na
wskazuje na realizację
obszaru LSR do 2022 r.
tych celów.
obszarze LSR do 2022 r.
źródło: wniosek o
3. Wzmocnienie kapitału społecznego
3.1. Aktywizacja społeczności lokalnej do 2022r.
dofinansowanie
obszaru LSR do 2022 r.
Projekt jednoznacznie wskazuje który z poniższych wskaźników produktu na poziomie przedsięwzięć będzie realizowany
W opisie projektu
1.1.1 Zakładanie działalności gospodarczej
wskazano które wskaźniki
1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej
produktu realizuje i zakres
2.1.1 Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej
projektu jednoznacznie
wskazuje osiągnięcie tych
2.1.2 Działania informacyjno-promocyjne
3.1.1

4.

TAK

Kryterium

wskaźników.
źródło: wniosek o
dofinansowanie

Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne

Projekt jednoznacznie wskazuje który z poniższych wskaźników rezultatu na poziomie przedsięwzięć będzie realizowany
W opisie projektu
Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) w przeliczeniu na pełne etaty
wskazano które wskaźniki
średnioroczne
rezultatu realizuje i zakres
w1.1 Liczba utrzymanych miejsc pracy (ogółem) w przeliczeniu na pełne etaty
projektu jednoznacznie
średnioroczne
wskazuje osiągnięcie tych
wskaźników.
Liczba utworzonych działalności gospodarczych
źródło: wniosek o
Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i
dofinansowanie
kulturalnej
w2.1
Liczba odbiorców opracowanych publikacji oraz materiałów informacyjnopromocyjnych
Liczba uczestników wydarzeń aktywizacyjnych oraz integracyjnych
Liczba osób przeszkolonych
Liczba przeszkolonych osób z grup defaworyzowanych
Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań zawodowych
W3.1
Liczba odbiorców wydanych, opracowanych publikacji i materiałów informacyjnopromocyjnych
Liczba uczestników wydarzeń promocyjnych, na których promowano działalność
LGD i obszar LSR

Czy operacja jest zgodna z LSR?
Data i miejsce oceny:

IMIĘ I NAZWISKO OCENIAJĄCEGO CZŁONKA RADY

………………………………………………

CZYTELNY PODPIS OCENIAJĄCEGO:
…………………………………………………………………………

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 znaku „x” w kratce po prawej stronie przy każdym punkcie, z którym dana operacja jest zgodna.
e) Operacja zostanie uznana za zgodną z LSR jeżeli w punktach od 1 do 4 zostaną zaznaczane odpowiedzi „TAK”.
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Załącznik nr 4 do Regulaminu Rady

Przedsięwzięcie 1.1.1 Zakładanie działalności
gospodarczej

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z
KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:

NUMER WNIOSKU:
NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI:

Lp.

1

2

3

4

Kryterium

Opis

Tworzenie miejsc
pracy

W wyniku realizacji projektu powstanie więcej
niż 1 miejsce pracy (średniorocznie)
W wyniku realizacji projektu powstanie 1
miejsce pracy (średniorocznie)

Sezonowość

Rodzaj
uruchamianej
działalności
gospodarczej

Inteligentne
specjalizacje
województwa

Wnioskodawca planuje stworzenie
całorocznego miejsca pracy dla wszystkich
stworzonych miejsc pracy w ramach realizacji
projektu.
Wnioskodawca planuje stworzenie
sezonowych miejsc pracy w ramach realizacji
projektu.
turystyka (w tym gastronomia, miejsca
noclegowe, rekreacja, wypoczynek)
produkty lokalne, rzemiosło – rękodzieło,
lokalne dziedzictwo (promowane projekty
przyczyniają się do promowania, wytwarzania,
kultywowania i promocji produktów lokalnych)
pozostała działalność
Projekt zakłada wprowadzenie na rynek lokalny
produktu/usługi z zakresu inteligentnych
specjalizacji województwa.
Projekt nie zakłada wprowadzenia na rynek
lokalny produktu/usługi z zakresu
inteligentnych specjalizacji województwa.

5

6

7

Zamieszkanie lub
zameldowanie
wnioskodawcy na
obszarze LGD

Wnioskodawca

Projekt sprzyja
ochronie
środowiska lub
klimatu

Liczba
punktów

15
10

10

Sposób i źródło weryfikacji
Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie. Biznesplan.
Miejsce pracy - samozatrudnienie lub
zatrudnienie na umowę o pracę, liczone
średniorocznie zgodnie z instrukcją
wypełniania wniosku.
Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie. Biznesplan.
Premiowane będą operacje tworzące
całoroczne miejsca pracy.

0
10

10

Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie. Biznesplan.
W opisie operacji wnioskodawca zawrze jedną
z dziedzin rozwoju obszaru – sprawdzanym po
głównym PKD.
Wnioskodawca może otrzymać punkty tylko w
jednej kategorii.

5
5

0

W dniu składania wniosku Wnioskodawca jest
zameldowany nieprzerwanie na pobyt stały lub
czasowy na terenie objętym LSR od co najmniej
6 miesięcy.

10

W dniu składania wniosku Wnioskodawca
zamieszkuje na terenie objętym LSR od co
najmniej 6 miesięcy

5

W dniu składania wniosku Wnioskodawca jest
zameldowany lub zamieszkuje na terenie
objętym LSR okres krótszy niż 6 miesięcy
Wnioskodawca w dniu złożenia wniosku należy
do jednej z poniższych grup
defaworyzowanych:
- jest osobą w wieku do 40 r. ż. lub
- jest osobą w wieku powyżej 50 r.ż. lub
- kobietą lub
- osobą niepełnosprawną.
Wnioskodawca w dniu złożenia wniosku nie
należy do żadnej z poniższych grup
defaworyzowanych.
Projekt minimum w 50% dotyczy działań
związanych z ochroną środowiska,
przeciwdziałania zmianom klimatu
Projekt nie zawiera elementów mających
pozytywny wpływ na ochronę środowiska,

Przyznane
punkty

Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie. Biznesplan.
Wnioskodawca odniósł się do dokumentów
strategicznych definiujących inteligentne
specjalizacje i szczegółowo opisał, w jaki
sposób projekt wpisuje się w ten zakres w
kontekście założonych działań i celów
(Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego
województwa warmińsko-mazurskiego do
roku 2025).
Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie. Biznesplan.
Dokumenty przedstawione przez
Wnioskodawcę – aktualne, urzędowe
zaświadczenie o zameldowaniu.
Wnioskodawca powinien załączyć do wniosku
kserokopię dokumentów potwierdzających
meldunek stały lub czasowy (zaświadczenie na
pobyt czasowy).

0

10

0
5
0

Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie.
Grupy defaworyzowane zostały określone i
opisane w LSR.
Zaliczenie do jednej z grup defaworyzowanych
będzie sprawdzane w przypadku osób do 40
r.ż, powyżej 50 r.ż. lub kobietą na podstawie
kserokopii dowodu osobistego. W przypadku
osób niepełnosprawnych na podstawie
kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności.
Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie.
W opisie operacji jednoznacznie wskazano
zakres lub elementy kosztów stanowiące
działania / urządzenia / technologie
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przeciwdziałania zmianom klimatu

8

9

Wykorzystanie
lokalnych
produktach
rolnych

Biznesplan

Wnioskodawca w ramach projektu zakłada
działalność gospodarczą opartą na
wykorzystaniu lokalnych produktów rolnych (w
tym przetworzonych).
Wnioskodawca w ramach projektu zakłada
działalność gospodarczą nie opartą na
wykorzystaniu lokalnych produktów rolnych (w
tym przetworzonych).
Wnioskodawca szczegółowo opisał wyniki
analizy marketingowej – opis oferty.

5

pozytywnie wpływające na ochronę
środowiska lub przeciwdziałania zmianom
klimatu.
Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie. Biznesplan.
Weryfikacja PKD dotowanej działalności –
faktyczne powiązanie branży z
wykorzystaniem produktów rolnych.

0

od 0
do 15

Biznesplan.
Premiowane będą projekty zwierające
czytelny, zrozumiały i jednoznaczny opis oferty
w analizie marketingowej.

Uzasadnienie oceny Biznesplanu:

10

Innowacyjność

Operacja ma charakter innowacyjny
Operacja nie ma charakteru innowacyjnego

5

0

Informacje zawarte we wniosku. Biznesplan.
Definicja innowacyjności – przez
innowacyjność rozumie się wdrożenie nowego
na terenie danej miejscowości lub znacząco
udoskonalonego produktu, usługi, procesu,
organizacji lub nowego sposobu wykorzystania
lub zmobilizowania istniejących lokalnych
zasobów przyrodniczych, historycznych,
kulturowych czy społecznych.
Wskazując spełnione kryterium
innowacyjności Wnioskodawca powinien:
- wskazać precyzyjnie nazwę elementu
wniosku / procesu którego dotyczy
innowacyjność
- wskazać typ wdrożonej innowacyjności
posługując się arkuszem pomocniczym
(załączonym do dokumentów konkursowych).

Uzasadnienie oceny innowacyjności:

11

12

Doświadczenie
wnioskodawcy

Udział w
szkoleniach

Wnioskodawca udokumentuje doświadczenie /
kwalifikacje zgodne z branżą zakładanej
działalności gospodarczej powyżej 6 miesięcy.
Wnioskodawca opisze we wniosku lub w
biznesplanie doświadczenie / kwalifikacje
zgodne z branżą zakładanej działalności
gospodarczej powyżej 6 miesięcy.
Wnioskodawca nie opisze, nie udokumentuje
doświadczenia / kwalifikacji zawodowych
zgodnych z branżą zakładanej działalności lub
są one krótsze niż 6 miesięcy.
Wnioskodawca wziął udział w szkoleniu LGD
Południowa Warmia przygotowującym do
danego naboru wniosków
Wnioskodawca nie brał udziału w szkoleniu
LGD Południowa Warmia przygotowującym do
danego naboru wniosków
Razem

Data i miejsce oceny:

10

Informacje zawarte we wniosku, biznesplan.
Dokumenty potwierdzające posiadane
doświadczenie / kwalifikacje odpowiednie do
przedmiotu operacji.

5

0

10

0
110

Informacja na podstawie list obecności na
szkoleniach. Preferowane będą projekty
wnioskodawców korzystających ze szkoleń
organizowanych przez LGD Południowa
Warmia, celem zapewnienia prawidłowego
przygotowania wniosków i wydatków
środków.
Minimum do uzyskania – 40 %

IMIĘ I NAZWISKO OCENIAJĄCEGO CZŁONKA RADY
CZYTELNY PODPIS OCENIAJĄCEGO:

………………………………………………

…………………………………………………………………………

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.
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Załącznik nr 5 do Regulaminu Rady

Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój działalności
gospodarczej

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z
KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:

NUMER WNIOSKU:
NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI:

Lp.

1

Kryterium

Tworzenie i
utrzymanie miejsc
pracy

Opis

W wyniku realizacji projektu powstaną więcej
niż 3 miejsca pracy (średniorocznie)
W wyniku realizacji projektu powstanie do 3
(włącznie) miejsc pracy (średniorocznie)
W wyniku realizacji projektu powstanie od 1 do
2 (włącznie) miejsc pracy (średniorocznie)

Liczba
punktów

20
15

10
2

3

4

5

6

7

Sezonowość

Rodzaj rozwijanej
działalności
gospodarczej

Inteligentne
specjalizacje
województwa

Siedziba
wnioskodawcy na
obszarze LGD

Miejsca pracy dla
grup
defaworyzowanych

Projekt sprzyja
ochronie
środowiska lub
klimatu

Wnioskodawca planuje stworzenie i
utrzymanie całorocznego miejsca pracy dla
wszystkich stworzonych miejsc pracy w ramach
realizacji projektu.
Wnioskodawca planuje stworzenie i
utrzymanie sezonowych miejsc pracy w
ramach realizacji projektu.
Turystyka (w tym gastronomia, miejsca
noclegowe, rekreacja, wypoczynek)
Produkty lokalne, rzemiosło – rękodzieło,
lokalne dziedzictwo (promowane projekty
przyczyniają się do promowania, wytwarzania,
kultywowania i promocji produktów lokalnych)
Pozostała działalność

10

Sposób i źródło weryfikacji
Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie. Biznesplan.
Miejsce pracy – zatrudnienie na umowę o
pracę/ spółdzielczą umowę o pracę – liczone
średniorocznie zgodnie z instrukcją
wypełniania wniosku.
Wnioskodawca do wniosku powinien dołączyć
oświadczenie o stanie zatrudnienia za rok
kalendarzowy poprzedzający rok złożenia
wniosku o przyznanie pomocy.
Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie. Biznesplan.
Premiowane będą operacje tworzące
całoroczne miejsca pracy.

5
15

15
10

Projekt zakłada wprowadzenie na rynek lokalny
produktu/usługi z zakresu inteligentnych
specjalizacji województwa.

5

Projekt nie zakłada wprowadzenie na rynek
lokalny produktu/usługi z zakresu
inteligentnych specjalizacji województwa.

0

Wnioskodawca posiada siedzibę na obszarze
LGD lub dodatkowe miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej zgłoszone co
najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku.
Wnioskodawca posiada siedzibę na obszarze
LGD lub dodatkowe miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej zgłoszone co
najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku.
Wnioskodawca posiada siedzibę lub
dodatkowe miejsce prowadzenia działalności
gospodarczej na obszarze LGD zgłoszone mniej
niż 6 miesięcy.
Wnioskodawca projektu utworzy lub utrzyma
przynajmniej jedno miejsce pracy dla osoby z
grup defaworyzowanych określonych w LSR
Wnioskodawca projektu utworzy miejsca pracy
dla osób spoza grup defaworyzowanych
określonych w LSR
Projekt minimum w 50% dotyczy działań
związanych z ochroną środowiska,
przeciwdziałania zmianom klimatu
Projekt nie zawiera elementów mających

Przyznane
punkty

10

Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie. Biznesplan.
Budżet projektu co najmniej w 60% obejmuje
koszty w danej kategorii punktowej.
W opisie operacji wnioskodawca zawrze jedną
z w/w dziedzin rozwoju obszaru –
sprawdzanym po głównym PKD.
Wnioskodawca może otrzymać punkty tylko w
jednej kategorii punktowej.
Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie. Biznesplan.
Wnioskodawca odniósł się do dokumentów
strategicznych definiujących inteligentne
specjalizacje i szczegółowo opisał, w jaki
sposób projekt wpisuje się w ten zakres w
kontekście założonych działań i celów.
Dokumenty przedstawione przez
Wnioskodawcę: aktualny wyciąg z Centralnej
Ewidencji i Informacji Działalności
Gospodarczej oraz KRS.
Wnioskodawca powinien załączyć do wniosku
kserokopię dokumentów potwierdzających
adres siedziby lub miejsca prowadzenia
działalności.

5

0

5

Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie.
Grupy defaworyzowane zostały określone i
opisane w LSR.

0
5
0

Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie.
W opisie operacji jednoznacznie wskazano
zakres lub elementy kosztów stanowiące
działania / urządzenia / technologie
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wpływ na ochronę środowiska,
przeciwdziałania zmianom klimatu

8

9

Wkład własny

Biznesplan

Udział wkładu własnego w realizację operacji
wynosi 50% (włącznie) i więcej kosztów
kwalifikowalnych
Udział wkładu własnego w realizację operacji
wynosi od 40% (włącznie) do 50% kosztów
kwalifikowalnych
Udział wkładu własnego w realizację operacji
jest równy wymaganemu ale nie
przekraczający 40% kosztów kwalifikowalnych
Wnioskodawca szczegółowo opisał wyniki
analizy marketingowej – opis oferty.

10

pozytywnie wpływające na ochroną
środowiska lub przeciwdziałania zmianom
klimatu.
Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie.

5
0
od 0
do 15

Biznesplan.
Premiowane będą projekty zwierające
czytelny, zrozumiały i jednoznaczny opis oferty
w analizie marketingowej.

Uzasadnienie oceny Biznesplanu:

10

Innowacyjność

Operacja ma charakter innowacyjny
Operacja nie ma charakteru innowacyjnego

5

0

Informacje zawarte we wniosku. Biznesplan.
Definicja innowacyjności – przez
innowacyjność rozumie się wdrożenie nowego
na terenie danej miejscowości lub znacząco
udoskonalonego produktu, usługi, procesu,
organizacji lub nowego sposobu wykorzystania
lub zmobilizowania istniejących lokalnych
zasobów przyrodniczych, historycznych,
kulturowych czy społecznych.
Wskazując spełnione kryterium
innowacyjności Wnioskodawca powinien:
- wskazać precyzyjnie nazwę elementu
wniosku / procesu którego dotyczy
innowacyjność
- wskazać typ wdrożonej innowacyjności
posługując się arkuszem pomocniczym
(załączonym do dokumentów konkursowych).

Uzasadnienie oceny innowacyjności:

11

Udział w
szkoleniach

Wnioskodawca wziął udział w szkoleniu LGD
Południowa Warmia przygotowującym do
danego naboru wniosków

10

Wnioskodawca nie brał udział w szkoleniu LGD
Południowa Warmia przygotowującym do
danego naboru wniosków

0

Razem

Data i miejsce oceny:

110

Informacja na podstawie list obecności na
szkoleniach. Preferowane będą projekty
wnioskodawców korzystających ze szkoleń
organizowanych przez LGD Południowa
Warmia, celem zapewnienia prawidłowego
przygotowania wniosków i wydatków
środków.
Minimum do uzyskania – 40 %

IMIĘ I NAZWISKO OCENIAJĄCEGO CZŁONKA RADY
CZYTELNY PODPIS OCENIAJĄCEGO:

………………………………………………
…………………………………………………………………………
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.
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Załącznik nr 6 do Regulaminu Rady

Przedsięwzięcie 2.1.1 Budowa i przebudowa
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i
kulturalnej

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z
KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:

NUMER WNIOSKU:
NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI:

OPERACJA REALIZOWANA PRZEZ PODMIOT INNY NIŻ LGD

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

Kryterium

Projekt sprzyja
ochronie
środowiska lub
klimatu

Miejsce realizacji
operacji
Grupy
defaworyzowane

Rodzaj projektu
infrastrukturalnego

Rozszerzenie oferty
turystycznej

Powiązanie operacji
z zasobami
lokalnymi

Partnerstwo
projektowe

Opis

Projekt minimum w 50% dotyczy działań
związanych z ochroną środowiska,
przeciwdziałania zmianom klimatu
Projekt nie zawiera elementów mających
pozytywny wpływ na ochronę środowiska,
przeciwdziałania zmianom klimatu
Operacja będzie realizowana w miejscowości
do 5 tysięcy mieszkańców
Operacja będzie realizowana w miejscowości
liczącej powyżej 5 tysięcy mieszkańców
Infrastruktura zostanie dostosowana do
potrzeb osób niepełnosprawnych i z
ograniczoną mobilnością ruchową.
Infrastruktura nie zostanie dostosowana do
potrzeb osób niepełnosprawnych i z
ograniczoną mobilnością ruchową.
ścieżki edukacyjne, szlaki turystyczne
(oznakowanie, mała architektura)
tworzenie i wyposażenie nowych lub
remont/modernizacja oraz doposażenie
istniejących miejsc rekreacyjno-sportowych
budowa lub remont i modernizacja instytucji
kultury lub świetlic wiejskich
wyposażenia gminnych instytucji kultury lub
świetlic wiejskich
poprawy bezpieczeństwa pieszych (chodniki
wraz z oświetleniem, przejścia dla pieszych)
Realizowany projekt poszerzy ofertę
turystyczną obszaru LGD
Realizowany projekt spowoduje wzrost
atrakcyjności obszaru LGD
Realizowany projekt nie poszerzy oferty
turystycznej, ani nie spowodowuje wzrostu
atrakcyjności obszaru LGD
Projekt wpisuje się w ideę funkcjonowania wsi
tematycznych / Ekonomia społeczna
Projekt przewiduje wykorzystanie lokalnych
zasobów kulturalnych i historycznych
Projekt przewiduje wykorzystanie lokalnych
zasobów przyrodniczych.
Nie przewiduje
Projekt angażuje partnerów z 3 sektorów
Projekt angażuje partnerów z 2 sektorów
Projekt angażuje partnerów z 1 sektora

OPERACJA WŁASNA
Liczba
punktów

5

0
10
0
10
0
25
20
15

Przyznane
punkty

Sposób i źródło weryfikacji
Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie.
W opisie operacji jednoznacznie wskazano
zakres lub elementy kosztów stanowiące
działania / urządzenia / technologie
pozytywnie wpływające na ochroną
środowiska lub przeciwdziałania zmianom
klimatu.
Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie.
Dane statystyczne z publikatorów GUS, Bank
danych lokalnych – stan na dzień 31.12.2013
Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie.
Wnioskodawca szczegółowo opisał w opisie
operacji, w jaki sposób stworzona
infrastruktura zostanie dostosowana do
potrzeb osób niepełnosprawnych i z
ograniczoną mobilnością ruchową.
Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie
Jeżeli inwestycja obejmuje budowę i
wyposażenie wniosek zaliczany jest do grupy,
które we wniosku obejmuje procentowo
więcej kosztów.
Kryterium nie jest oceniane w przypadku
operacji własnych.

10
5
15
10

Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium nie jest oceniane w przypadku
operacji własnych.

0

10
5
5
0
15
10
5

Projekt jest realizowany samodzielnie, bez
zaangażowania partnerów

0

Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie.
Wnioskodawca szczegółowo opisał w opisie
operacji, w jaki sposób wykorzystanie tych
zasobów przyczyni się do realizacji celów
projektu oraz w jaki sposób zostaną one
wykorzystane.
Projekt może wpisywać się tylko w jedna
kategorię punktową.
Zawarta została umowa partnerstwa,
zawierająca dane umożliwiające weryfikację
partnera (numer wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego i/lub Numer Identyfikacji
Podatkowej). Uznanie partnerstwa wymaga
wskazania zaangażowania partnerów co
najmniej na etapie przygotowania i realizacji
projektu, co zostanie szczegółowo określone w
umowie.
Kryterium nie jest oceniane w przypadku
operacji własnych.
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Wnioskodawca wziął udział w szkoleniu LGD
Południowa Warmia przygotowującym do
danego naboru wniosków
Wnioskodawca nie brał udział w szkoleniu LGD
Południowa Warmia przygotowującym do
danego naboru wniosków

Udział w
szkoleniach

Razem operacje realizowane przez podmiot inny niż LGD
Razem operacje własne LGD

10

0
100
35

Informacja na podstawie list obecności na
szkoleniach. Preferowane będą projekty
wnioskodawców korzystających ze szkoleń
organizowanych przez LGD Południowa
Warmia, celem zapewnienia prawidłowego
przygotowania wniosków i wydatków
środków.
Kryterium nie jest oceniane w przypadku
operacji własnych.
Minimum do uzyskania – 40 %

Data i miejsce oceny:

IMIĘ I NAZWISKO OCENIAJĄCEGO CZŁONKA RADY

………………………………………………

CZYTELNY PODPIS OCENIAJĄCEGO:
…………………………………………………………………………

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.
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Załącznik nr 7 do Regulaminu Rady

Przedsięwzięcie 2.1.1 Budowa i przebudowa
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i
kulturalnej

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z
KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:

NUMER WNIOSKU:
NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI:
OPERACJA WŁASNA LGD

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

Kryterium

Projekt sprzyja
ochronie
środowiska lub
klimatu

Miejsce realizacji
operacji
Grupy
defaworyzowane

Rodzaj projektu
infrastrukturalnego

Rozszerzenie oferty
turystycznej

Powiązanie operacji
z zasobami
lokalnymi

Partnerstwo
projektowe

OPERACJA GRANTOWA

Opis

Projekt minimum w 50% dotyczy działań
związanych z ochroną środowiska,
przeciwdziałania zmianom klimatu
Projekt nie zawiera elementów mających
pozytywny wpływ na ochronę środowiska,
przeciwdziałania zmianom klimatu
Operacja będzie realizowana w miejscowości
do 5 tysięcy mieszkańców
Operacja będzie realizowana w miejscowości
liczącej powyżej 5 tysięcy mieszkańców
Infrastruktura zostanie dostosowana do
potrzeb osób niepełnosprawnych i z
ograniczoną mobilnością ruchową.
Infrastruktura nie zostanie dostosowana do
potrzeb osób niepełnosprawnych i z
ograniczoną mobilnością ruchową.
ścieżki edukacyjne, szlaki turystyczne
(oznakowanie, mała architektura)
tworzenie i wyposażenie nowych lub
remont/modernizacja oraz doposażenie
istniejących miejsc rekreacyjno-sportowych
budowa lub remont i modernizacja instytucji
kultury lub świetlic wiejskich
wyposażenia gminnych instytucji kultury lub
świetlic wiejskich
poprawy bezpieczeństwa pieszych (chodniki
wraz z oświetleniem, przejścia dla pieszych)
Realizowany projekt poszerzy ofertę
turystyczną obszaru LGD
Realizowany projekt spowoduje wzrost
atrakcyjności obszaru LGD
Realizowany projekt nie poszerzy oferty
turystycznej, ani nie spowodowuje wzrostu
atrakcyjności obszaru LGD
Projekt wpisuje się w ideę funkcjonowania wsi
tematycznych / Ekonomia społeczna
Projekt przewiduje wykorzystanie lokalnych
zasobów kulturalnych i historycznych
Projekt przewiduje wykorzystanie lokalnych
zasobów przyrodniczych.
Nie przewiduje
Projekt angażuje partnerów z 3 sektorów
Projekt angażuje partnerów z 2 sektorów
Projekt angażuje partnerów z 1 sektora

Liczba
punktów

5

0
10
0
10
0
25
20
15

Przyznane
punkty

Sposób i źródło weryfikacji
Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie.
W opisie operacji jednoznacznie wskazano
zakres lub elementy kosztów stanowiące
działania / urządzenia / technologie
pozytywnie wpływające na ochroną
środowiska lub przeciwdziałania zmianom
klimatu.
Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie.
Dane statystyczne z publikatorów GUS, Bank
danych lokalnych – stan na dzień 31.12.2013
Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie.
Wnioskodawca szczegółowo opisał w opisie
operacji, w jaki sposób stworzona
infrastruktura zostanie dostosowana do
potrzeb osób niepełnosprawnych i z
ograniczoną mobilnością ruchową.
Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie
Jeżeli inwestycja obejmuje budowę i
wyposażenie wniosek zaliczany jest do grupy,
które we wniosku obejmuje procentowo
więcej kosztów.
Kryterium nie jest oceniane w przypadku
operacji własnych.

10
5
15
10

Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium nie jest oceniane w przypadku
operacji własnych.

0

10
5
5
0
15
10
5

Projekt jest realizowany samodzielnie, bez
zaangażowania partnerów

0

Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie.
Wnioskodawca szczegółowo opisał w opisie
operacji, w jaki sposób wykorzystanie tych
zasobów przyczyni się do realizacji celów
projektu oraz w jaki sposób zostaną one
wykorzystane.
Projekt może wpisywać się tylko w jedna
kategorię punktową.
Zawarta została umowa partnerstwa,
zawierająca dane umożliwiające weryfikację
partnera (numer wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego i/lub Numer Identyfikacji
Podatkowej). Uznanie partnerstwa wymaga
wskazania zaangażowania partnerów co
najmniej na etapie przygotowania i realizacji
projektu, co zostanie szczegółowo określone w
umowie.
Kryterium nie jest oceniane w przypadku
operacji własnych.
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Udział w
szkoleniach

Wnioskodawca wziął udział w szkoleniu LGD
Południowa Warmia przygotowującym do
danego naboru wniosków
Wnioskodawca nie brał udział w szkoleniu LGD
Południowa Warmia przygotowującym do
danego naboru wniosków

Razem operacje grantowe
Razem operacje własne LGD

10

0
100
35

Informacja na podstawie list obecności na
szkoleniach. Preferowane będą projekty
wnioskodawców korzystających ze szkoleń
organizowanych przez LGD Południowa
Warmia, celem zapewnienia prawidłowego
przygotowania wniosków i wydatków
środków.
Kryterium nie jest oceniane w przypadku
operacji własnych.
Minimum do uzyskania – 40 %

Data i miejsce oceny:

IMIĘ I NAZWISKO OCENIAJĄCEGO CZŁONKA RADY

………………………………………………

CZYTELNY PODPIS OCENIAJĄCEGO:
…………………………………………………………………………

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.
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Załącznik nr 8 do Regulaminu Rady

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z
KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI

Przedsięwzięcie 2.1.2 Działania informacyjnopromocyjne

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:

NUMER WNIOSKU:
NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI:
OPERACJA WŁASNA

Lp.

1

2

OPERACJA REALIZOWANA PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

Kryterium

Opis

Grupy
defaworyzowane

Wnioskodawca uwzględnił w grupie docelowej
projektu udziału grup defaworyzowanych na
poziomie min. 20%
Wnioskodawca nie uwzględnił w grupie
docelowej projektu udziału grup
defaworyzowanych lub uwzględnił udział na
poziomie mniejszy niż 20% .
W projekcie udział weźmie pow. 100 osób.

Ilość odbiorców

W projekcie udział weźmie od 51 - 99 osób
W projekcie udział weźmie od 20 - 50 osób

3

4

5

Wkład własny

Powiązanie
operacji z
zasobami
lokalnymi

Partnerstwo
projektowe

Udział wkładu własnego w realizację operacji
wynosi 30% (włącznie) i więcej kosztów
kwalifikowalnych
Udział wkładu własnego w realizację operacji
wynosi od 20% (włącznie) do 30% kosztów
kwalifikowalnych
Udział wkładu własnego w realizację operacji
jest większy od wymaganego ale nie
przekraczający 20% kosztów kwalifikowalnych
Udział wkładu własnego w realizację operacji
jest równy wymaganemu
Projekt wpisuje się w ideę funkcjonowania wsi
tematycznych / Ekonomia społeczna
Projekt przewiduje wykorzystanie lokalnych
zasobów kulturalnych i historycznych
Projekt przewiduje wykorzystanie lokalnych
zasobów przyrodniczych.
Nie przewiduje
Projekt angażuje partnerów z 3 sektorów
Projekt angażuje partnerów z 2 sektorów
Projekt angażuje partnerów z 1 sektora

Liczba
punktów

5

15
10
5
15

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

Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie.
Grupy defaworyzowane zostały szczegółowo
opisane w LSR.

Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie

Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie
Kryterium nie jest oceniane w przypadku
operacji własnych.

10
5
0
10
5
5
0
15
10
5

0

Promocja

Sposób i źródło weryfikacji

0

Projekt jest realizowany samodzielnie, bez
zaangażowania partnerów

6

Przyznane
punkty

5

0

10

Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie.
Wnioskodawca szczegółowo opisał w opisie
operacji, w jaki sposób wykorzystanie tych
zasobów przyczyni się do realizacji celów
projektu oraz w jaki sposób zostaną one
wykorzystane.
Zawarta została umowa partnerstwa,
zawierająca dane umożliwiające weryfikację
partnera (numer wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego i/lub Numer Identyfikacji
Podatkowej). Uznanie partnerstwa wymaga
wskazania zaangażowania partnerów co
najmniej na etapie przygotowania i realizacji
projektu, co zostanie szczegółowo określone w
umowie.
Wnioskodawca nie jest liczony jako „partner”.
Kryterium nie jest oceniane w przypadku
operacji własnych.
Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie.
Wnioskodawca jednoznacznie wskazał w
opisie operacji wykorzystanie spójnej
wizualizacji zgodnej z wytycznymi LGD
Południowa Warmia oraz stworzone w
materiałów w wersji elektronicznej oraz
udostępnione ich LGD Południowa Warmia.
Maksymalna liczba punktów 15.

0
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8

9

Projekt sprzyja
ochronie
środowiska lub
klimatu

Siedziba
wnioskodawcy na
obszarze LGD

Udział w
szkoleniach

Projekt minimum w 50% dotyczy działań
związanych z ochroną środowiska,
przeciwdziałania zmianom klimatu
Projekt nie zawiera elementów mających
pozytywny wpływ na ochronę środowiska,
przeciwdziałania zmianom klimatu

5

0

Wnioskodawca posiada siedzibę na obszarze
LGD lub dodatkowe miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej zgłoszone co
najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku.
Wnioskodawca posiada siedzibę na obszarze
LGD lub dodatkowe miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej zgłoszone co
najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku.
Wnioskodawca posiada siedzibę lub
dodatkowe miejsce prowadzenia działalności
gospodarczej na obszarze LGD zgłoszone mniej
niż 6 miesięcy.
Wnioskodawca wziął udział w szkoleniu LGD
Południowa Warmia przygotowującym do
danego naboru wniosków
Wnioskodawca nie brał udział w szkoleniu LGD
Południowa Warmia przygotowującym do
danego naboru wniosków

Razem operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
Razem operacje własne

Data i miejsce oceny:

10

5

Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie.
W opisie operacji jednoznacznie wskazano
zakres lub elementy kosztów stanowiące
działania / urządzenia / technologie
pozytywnie wpływające na ochroną
środowiska lub przeciwdziałania zmianom
klimatu.
Dokumenty przedstawione przez
Wnioskodawcę: aktualny wyciąg z Centralnej
Ewidencji i Informacji Działalności
Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego,
lub inne dokumenty potwierdzające siedzibę
na obszarze LGD.
Wnioskodawca powinien załączyć do wniosku
kserokopię dokumentów potwierdzających
adres siedziby lub miejsca prowadzenia
działalności.

0

10

0
100
60

Informacja na podstawie list obecności na
szkoleniach. Preferowane będą projekty
wnioskodawców korzystających ze szkoleń
organizowanych przez LGD Południowa
Warmia, celem zapewnienia prawidłowego
przygotowania wniosków i wydatków
środków.
Kryterium nie jest oceniane w przypadku
operacji własnych.
Minimum do uzyskania – 40%

IMIĘ I NAZWISKO OCENIAJĄCEGO CZŁONKA RADY
CZYTELNY PODPIS OCENIAJĄCEGO:

………………………………………………

…………………………………………………………………………

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.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” ul. Mickiewicza 40, 11-010 Barczewo, tel/fax 89 674 04 85

Załącznik nr 9 do Regulaminu Rady

Przedsięwzięcie 2.1.2 Działania informacyjnopromocyjne

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z
KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:

NUMER WNIOSKU:
NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI:
OPERACJA WŁASNA LGD

Lp.

1

2

OPERACJA GRANTOWA

Kryterium

Opis

Grupy
defaworyzowane

Wnioskodawca uwzględnił w grupie docelowej
projektu udziału grup defaworyzowanych na
poziomie min. 20%
Wnioskodawca nie uwzględnił w grupie
docelowej projektu udziału grup
defaworyzowanych lub uwzględnił udział na
poziomie mniejszy niż 20% .
W projekcie udział weźmie pow. 100 osób.

Ilość odbiorców

W projekcie udział weźmie od 51 - 99 osób
W projekcie udział weźmie od 20 - 50 osób

3

4

5

Wkład własny

Powiązanie
operacji z
zasobami
lokalnymi

Partnerstwo
projektowe

Udział wkładu własnego w realizację operacji
wynosi 30% (włącznie) i więcej kosztów
kwalifikowalnych
Udział wkładu własnego w realizację operacji
wynosi od 20% (włącznie) do 30% kosztów
kwalifikowalnych
Udział wkładu własnego w realizację operacji
jest większy od wymaganego ale nie
przekraczający 20% kosztów kwalifikowalnych
Udział wkładu własnego w realizację operacji
jest równy wymaganemu
Projekt wpisuje się w ideę funkcjonowania wsi
tematycznych / Ekonomia społeczna
Projekt przewiduje wykorzystanie lokalnych
zasobów kulturalnych i historycznych
Projekt przewiduje wykorzystanie lokalnych
zasobów przyrodniczych.
Nie przewiduje
Projekt angażuje partnerów z 3 sektorów
Projekt angażuje partnerów z 2 sektorów
Projekt angażuje partnerów z 1 sektora

Liczba
punktów

5

15
10
5
15

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

Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie.
Grupy defaworyzowane zostały szczegółowo
opisane w LSR.

Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie

Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie
Kryterium nie jest oceniane w przypadku
operacji własnych.

10
5
0
10
5
5
0
15
10
5

0

Promocja

Sposób i źródło weryfikacji

0

Projekt jest realizowany samodzielnie, bez
zaangażowania partnerów

6

Przyznane
punkty

5

0

10

Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie.
Wnioskodawca szczegółowo opisał w opisie
operacji, w jaki sposób wykorzystanie tych
zasobów przyczyni się do realizacji celów
projektu oraz w jaki sposób zostaną one
wykorzystane.
Zawarta została umowa partnerstwa,
zawierająca dane umożliwiające weryfikację
partnera (numer wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego i/lub Numer Identyfikacji
Podatkowej). Uznanie partnerstwa wymaga
wskazania zaangażowania partnerów co
najmniej na etapie przygotowania i realizacji
projektu, co zostanie szczegółowo określone w
umowie.
Wnioskodawca nie jest liczony jako „partner”.
Kryterium nie jest oceniane w przypadku
operacji własnych.
Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie.
Wnioskodawca jednoznacznie wskazał w
opisie operacji wykorzystanie spójnej
wizualizacji zgodnej z wytycznymi LGD
Południowa Warmia oraz stworzone w
materiałów w wersji elektronicznej oraz
udostępnione ich LGD Południowa Warmia.
Maksymalna liczba punktów 15.

0

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” ul. Mickiewicza 40, 11-010 Barczewo, tel/fax 89 674 04 85

7

8

9

Projekt sprzyja
ochronie
środowiska lub
klimatu

Siedziba
wnioskodawcy na
obszarze LGD

Udział w
szkoleniach

Projekt minimum w 50% dotyczy działań
związanych z ochroną środowiska,
przeciwdziałania zmianom klimatu
Projekt nie zawiera elementów mających
pozytywny wpływ na ochronę środowiska,
przeciwdziałania zmianom klimatu

5

0

Wnioskodawca posiada siedzibę na obszarze
LGD lub dodatkowe miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej zgłoszone co
najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku.
Wnioskodawca posiada siedzibę na obszarze
LGD lub dodatkowe miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej zgłoszone co
najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku.
Wnioskodawca posiada siedzibę lub
dodatkowe miejsce prowadzenia działalności
gospodarczej na obszarze LGD zgłoszone mniej
niż 6 miesięcy.
Wnioskodawca wziął udział w szkoleniu LGD
Południowa Warmia przygotowującym do
danego naboru wniosków
Wnioskodawca nie brał udział w szkoleniu LGD
Południowa Warmia przygotowującym do
danego naboru wniosków

Razem operacje grantowe
Razem operacje własne

Data i miejsce oceny:

10

5

Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie.
W opisie operacji jednoznacznie wskazano
zakres lub elementy kosztów stanowiące
działania / urządzenia / technologie
pozytywnie wpływające na ochroną
środowiska lub przeciwdziałania zmianom
klimatu.
Dokumenty przedstawione przez
Wnioskodawcę: aktualny wyciąg z Centralnej
Ewidencji i Informacji Działalności
Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego,
lub inne dokumenty potwierdzające siedzibę
na obszarze LGD.
Wnioskodawca powinien załączyć do wniosku
kserokopię dokumentów potwierdzających
adres siedziby lub miejsca prowadzenia
działalności.
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0
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Informacja na podstawie list obecności na
szkoleniach. Preferowane będą projekty
wnioskodawców korzystających ze szkoleń
organizowanych przez LGD Południowa
Warmia, celem zapewnienia prawidłowego
przygotowania wniosków i wydatków
środków.
Kryterium nie jest oceniane w przypadku
operacji własnych.
Minimum do uzyskania – 40%

IMIĘ I NAZWISKO OCENIAJĄCEGO CZŁONKA RADY
CZYTELNY PODPIS OCENIAJĄCEGO:

………………………………………………

…………………………………………………………………………

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.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” ul. Mickiewicza 40, 11-010 Barczewo, tel/fax 89 674 04 85

Załącznik nr 10 do Regulaminu Rady

Przedsięwzięcie 3.1.1 Wydarzenia aktywizacyjne i
integracyjne

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z
KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:

NUMER WNIOSKU:
NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI:

OPERACJA WŁASNA

Lp.

1

2

3

4

5

OPERACJA GRANTOWA

Kryterium

Opis

Grupy
defaworyzowane

Wnioskodawca uwzględnił w grupie docelowej
projektu udziału grup defaworyzowanych na
poziomie min. 20% uczestników.
Wnioskodawca nie uwzględnił w grupie
docelowej projektu udziału grup
defaworyzowanych.
Wnioskodawca uwzględnił we wkładzie
własnym pracę społeczną wolontariuszy na
podstawie umów wolontariackich.
Wnioskodawca nie uwzględnił we wkładzie
własnym pracy społecznej wolontariuszy lub
przewidział prace wolontariuszy bez zawierania
umów wolontariackich.
Udział wkładu własnego w realizację operacji
wynosi 30% (włącznie) i więcej kosztów
kwalifikowalnych
Udział wkładu własnego w realizację operacji
wynosi od 20% (włącznie) do 30% kosztów
kwalifikowalnych
Udział wkładu własnego w realizację operacji
jest większy od wymaganego ale nie
przekraczający 20% kosztów kwalifikowalnych
Udział wkładu własnego w realizację operacji
jest równy wymaganemu
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
Projekt angażuje partnerów z 3 sektorów

Wolontariat

Wkład własny

Powiązanie
operacji z
zasobami
lokalnymi

Partnerstwo
projektowe

Projekt angażuje partnerów z 2 sektorów
Projekt angażuje partnerów z 1 sektora

Liczba
punktów

5

10

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

Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie.
Grupy defaworyzowane zostały szczegółowo
opisane w LSR.

Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie
Kryterium nie jest oceniane w przypadku
operacji własnych.

0

15

Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie
Kryterium nie jest oceniane w przypadku
operacji własnych.

10
5
0
15
10
5
0
15
10
5

0

Promocja

Sposób i źródło weryfikacji

0

Projekt jest realizowany samodzielnie, bez
zaangażowania partnerów

6

Przyznane
punkty

5

0

5

Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie.
Wnioskodawca szczegółowo opisał w opisie
operacji, w jaki sposób wykorzystanie tych
zasobów przyczyni się do realizacji celów
projektu oraz w jaki sposób zostaną one
wykorzystane.
Punktu można uzyskać tylko w jednym
zakresie.
Zawarta została umowa partnerstwa,
zawierająca dane umożliwiające weryfikację
partnera (numer wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego i/lub Numer Identyfikacji
Podatkowej). Uznanie partnerstwa wymaga
wskazania zaangażowania partnerów co
najmniej na etapie przygotowania i realizacji
projektu, co zostanie szczegółowo określone w
umowie.
Kryterium nie jest oceniane w przypadku
operacji własnych.
Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie.
Wnioskodawca jednoznacznie wskazał w
opisie operacji wykorzystanie spójnej
wizualizacji zgodnej z wytycznymi LGD
Południowa Warmia oraz stworzone w
materiałów w wersji elektronicznej oraz
udostępnione ich LGD Południowa Warmia.
Maksymalna liczba punktów 10.

0
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8

9
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Projekt sprzyja
ochronie
środowiska lub
klimatu

Siedziba
wnioskodawcy na
obszarze LGD

Nowoczesne
technologie

Udział w
szkoleniach

zostaną stworzone w wersji elektronicznej lub
nie zostaną udostępnione LGD Południowa
Warmia.
Projekt minimum w 50% dotyczy działań
związanych z ochroną środowiska,
przeciwdziałania zmianom klimatu
Projekt nie zawiera elementów mających
pozytywny wpływ na ochronę środowiska,
przeciwdziałania zmianom klimatu
Wnioskodawca posiada siedzibę na obszarze
LGD lub dodatkowe miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej zgłoszone co
najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku.
Wnioskodawca posiada siedzibę na obszarze
LGD lub dodatkowe miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej zgłoszone co
najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku.
Wnioskodawca posiada siedzibę lub
dodatkowe miejsce prowadzenia działalności
gospodarczej na obszarze LGD zgłoszone mniej
niż 6 miesięcy.
Projekt zakłada wykorzystanie
narzędzi/metod/technik wpisujących się w
definicję nowoczesnych technologii.
Projekt nie zakłada wykorzystania
narzędzi/metod/technik wpisujących się w
definicję nowoczesnych technologii.
Wnioskodawca wziął udział w szkoleniu LGD
Południowa Warmia przygotowującym do
danego naboru wniosków
Wnioskodawca nie brał udział w szkoleniu LGD
Południowa Warmia przygotowującym do
danego naboru wniosków

Razem operacje grantowe
Razem operacje własne LGD

5

0

10

5

Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie.
W opisie operacji jednoznacznie wskazano
zakres lub elementy kosztów stanowiące
działania / urządzenia / technologie
pozytywnie wpływające na ochroną
środowiska lub przeciwdziałania zmianom
klimatu.
Dokumenty przedstawione przez
Wnioskodawcę: aktualny wyciąg z Centralnej
Ewidencji i Informacji Działalności
Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego,
lub inne dokumenty potwierdzające siedzibę
na obszarze LGD.
Wnioskodawca powinien załączyć do wniosku
kserokopię dokumentów potwierdzających
adres siedziby lub miejsca prowadzenia
działalności.
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Informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie
Wnioskodawca odniósł się do definicji
nowoczesnych technologii zawartej w LSR na
lata 2014-2020, w tym uzasadnił
wykorzystanie tych narzędzi/metod/technik w
kontekście zaplanowanych działań i celów
projektu.
Informacja na podstawie list obecności na
szkoleniach. Preferowane będą projekty
wnioskodawców korzystających ze szkoleń
organizowanych przez LGD Południowa
Warmia, celem zapewnienia prawidłowego
przygotowania wniosków i wydatków
środków.
Kryterium nie jest oceniane w przypadku
operacji własnych.
Minimum do uzyskania – 40 %

Data i miejsce oceny:

IMIĘ I NAZWISKO OCENIAJĄCEGO CZŁONKA RADY

………………………………………………

CZYTELNY PODPIS OCENIAJĄCEGO:
…………………………………………………………………………

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.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” ul. Mickiewicza 40, 11-010 Barczewo, tel/fax 89 674 04 85

