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Załącznik nr 5e do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru dla wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD
Miejsce na pieczęć LGD
NUMER WNIOSKU:

BUDOWA LUB PRZEBUDOWA PUBLICZNYCH DRÓG GMINNYCH LUB
POWIATOWYCH

KO nr 5
Wersja: 1.2

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:

NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI:
1. LOKALNE KRYTERIA WYBORU
(W ramach poszczególnych kryteriów nie ma możliwości sumowania punktów)

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Kryterium 1:Innowacyjność operacji
Operacja posiada charakter nowatorski, niestandardowy, eksperymentalny na obszarze LSR – 3 pkt.;
Operacja w nietypowy sposób podchodzi do lokalnych zasobów, tradycji, w nietypowy i
niestandardowy sposób wykorzystuje unikalne zasoby obszaru, promuje lokalne zasoby,
przyczyniając się do pozytywnych zmian na obszarze LSR– 1 pkt.
Operacja nie posiada charakteru nowatorskiego, niestandardowego, eksperymentalnego,
w nietypowy sposób nie podchodzi do lokalnych zasobów, tradycji, nie wykorzystuje w nietypowy i
niestandardowy sposób unikalnych zasobów obszaru, nie promuje lokalnych zasobów ,nie przyczynia
się do pozytywnych zmian na obszarze LSR – 0 pkt.
Kryterium 2: Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu
Operacja zawiera rozwiązania z zastosowaniem technologii OZE - w budżecie operacji zaplanowano
min. 10% środków na technologię OZE – 3 pkt.
Operacja zawiera rozwiązania z zastosowaniem technologii OZE - w budżecie operacji zaplanowano
min. 5% środków na technologię OZE – 2 pkt.
Operacja zawiera rozwiązanie sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu – 1 pkt.
Operacja nie zawiera rozwiązania sprzyjającego ochronie środowiska lub klimatu – 0 pkt.
Kryterium 3: Wspieranie potrzeb określonych w LSR grup defaworyzowanych ze względu na
dostęp do rynku pracy
Operacja wspiera potrzeby określonych w LSR grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do
rynku pracy – 3 pkt.
Operacja nie wspiera potrzeb określonych w LSR grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do
rynku pracy – 0 pkt.
Kryterium 4: Uzasadnienie potrzeby realizacji operacji
Wnioskodawca przedstawił uzasadnienie:
rzetelne, wiarygodne i wyczerpujące – 3 pkt.
wystarczające – 1 pkt.
nierzetelne lub niewystarczające – 0 pkt.
Kryterium 5: Liczba mieszkańców zamieszkujących miejscowości, w których realizowana będzie
operacja
Operacja realizowana:
w miejscowości zamieszkanej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców – 1 pkt.
w miejscowości zamieszkanej przez
5 tys. mieszkańców lub więcej – 0 pkt.
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SUMA PUNKTÓW
IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA RADY :
MIEJSCE:

DATA:

PODPIS:

PODPIS SEKRETARZA POSIEDZENIA RADY
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY:
Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD, pola białe wypełnia Członek Rady biorący udział w ocenie zgodności wg. lokalnych kryteriów wyboru
a) Wszystkie rubryki muszą być wypełnione.
b) W punktach od 1.1 do 1.5 należy wpisać przyznaną liczbę punktów
c) Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty.

