Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania
Partnerstwo Kaczawskie”

KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
NA OPERACJE: INICJATYWY - PROMOWANIE
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NAZWA WNIOSKODAWCY
Karta oceny operacji wg kryteriów wyboru LGD Partnerstwo Kaczawskie jest wypełniana przez
Członków Rady
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Kryteria wyboru operacji
Operacja realizowana będzie przez wnioskodawcę, który
został członkiem Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo
Kaczawskie” i posiada uregulowane składki członkowskie:
− w 2015 roku i wcześniej - 4 pkt.
− po 2015 roku - 2 pkt.
nie jest członkiem LGD – 0 pkt.
Operacja realizowana jest przez wnioskodawcę, który
korzystał z bezpłatnego doradztwa na etapie przygotowania
wniosku i/lub ze szkoleń oferowanych przez LGD:
- wnioskodawca korzystał z doradztwa na etapie przygotowania
wniosku i/ lub ze szkoleń – 2 pkt.
- wnioskodawca nie korzystał z żadnej formy doradztwa
oferowanej przez LGD – 0 pkt.
Operacja jest innowacyjna na terenie LGD:
− zaplanowane działania są innowacyjne na terenie LGD-4 pkt.
− zaplanowane działania są innowacyjne na poziomie Gminy-2
pkt.
operacja nie jest innowacyjna- 0 pkt.
Wykorzystanie zasobów i walorów lokalnych:
− Wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych i
historycznych - 4 pkt.
− Wykorzystanie dwóch zasobów – 2 pkt.
Wykorzystanie jednego z zasobów – 0 pkt.
Operacja zakłada inwestycję w potencjał turystyczny
regionu:
− operacja polega na inwestycji tworzącej nową ofertę
turystyczną lub sprzyja ratowaniu obiektów zabytkowych – 4
pkt.
− operacja polega na modernizacji infrastruktury turystycznej 2 pkt.
operacja nie inwestuje w potencjał turystyczny regionu – 0 pkt.
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Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu:
- Przewiduje zastosowanie innowacyjnych na obszarze LGD
rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu – 4
pkt.
- Przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie
środowiska lub klimatu – 2 pkt.
- Nie przewiduje się zastosowania powyższych rozwiązań – 0
pkt.
Operacja ukierunkowana jest na zaspokajanie potrzeb grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym, które określone są
w LSR:
− Operacja skierowana jest przynajmniej do dwóch grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym: osoby bezrobotne,
niepełnosprawni, seniorzy – 4 pkt.
− Operacja skierowana jest przynajmniej do jednej z ww grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym - 2 pkt.
Operacja nie wskazuje żadnej grupy zagrożonej wykluczeniem
społecznym – 0 pkt.
Operacja przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego i
wpływa na osiąganie przynajmniej jednego właściwego dla
tego celu wskaźnika rezultatu oraz przynajmniej jednego
wskaźnika produktu w ramach realizowanego
przedsięwzięcia:
- Operacja przyczyni się do osiągnięcia, co najmniej 1
wskaźnika produktu i 1 wskaźnika rezultatu określonych w LSR
– 2 pkt.
- Operacja nie wskazuje osiągnięcia żadnego ze wskaźników
określonych w LSR – 0 pkt.
Promocja obszaru:
- Projekt przyczynia się do promocji całego obszaru LGD i ma
zaplanowane narzędzia promocji ujęte w budżecie – 2 pkt.
- Projekt nie ma zaplanowanych narzędzi promocyjnych całego
obszaru LGD – 0 pkt
Operacja z zakresu niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej realizowana będzie:
- w miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 1000
mieszkańców- 4 pkt.
- w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5000
mieszkańców- 2 pkt.
- w miejscowości zamieszkałej powyżej 5000 mieszkańców0pkt.
Wnioskodawca, inny niż JST, udokumentuje, że posiada
doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych
ze środków publicznych:
- Dwa projekty i więcej – 4 pkt.
- Jeden projekt lub posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu
operacji, którą zamierza realizować – 2 pkt.
- Brak doświadczenia – 0 pkt
Operacja, realizowana przez wnioskodawców innych niż
JST, zakłada własny udział finansowy:
- Wnioskodawca deklaruje finansowy wkład na poziomie
większym niż 20% kosztów kwalifikowanych operacji – 4 pkt.
- Wnioskodawca deklaruje finansowy wkład na poziomie
większym niż 10% kosztów kwalifikowanych operacji – 2 pkt.
- Wnioskodawca nie deklaruje wyższego niż jest wymagany
finansowego wkładu własnego – 0 pkt

SUMA PUNKTÓW
Karta oceny operacji wg kryteriów wyboru jest wypełniana przez członka Rady Stowarzyszenia
„Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”.
Wszystkie rubryki zawarte w karcie muszą być wypełnione, w przeciwnym razie kartę uważa się za
nieważną.
Ocena musi być liczbą całkowitą, nie może być ułamkiem.

