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Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów

Pieczęć LGD
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Wniosek nr
………………….........
złożony przez ……………………...................………………………….……...
……………………...................………………………….……...
Tytuł operacji ...............................................................................................
.……………………...................………………………….……..
Odnowa i rozwój wsi

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty

LOKALNE KRYTERIA OCENY OPERACJI
Zasięg oddziaływania operacji:
5 pkt - operacja dotyczy kilku gmin
3 pkt - operacja dotyczy kilku miejscowości lub gminy
0 pkt - operacja dotyczy tylko jednej miejscowości
Działalność, której dotyczy operacja, jest oparta o wykorzystanie lokalnych
zasobów albo lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego lub
przyrodniczego
Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów
Tak – 2 pkt
Nie – 0 pkt
Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na rozwój turystyki, miejsc
rekreacji lub życia społeczno-kulturalnego mieszkańców
3 pkt – tak
0 pkt – nie
Realizacja operacji przyczyni się do pobudzania aktywności mieszkańców
Wnioskowana kwota pomocy wynosi (dotyczy Małych Projektów):
3 pkt - mniej niż 10 000 zł
1 pkt - od 10 tyś. zł do 15 000 zł
0 pkt - powyżej 15 000 zł
Wnioskowana kwota pomocy wynosi (dotyczy Odnowy i Rozwoju Wsi)
3 pkt – mniej niż 100 000 zł
1 pkt – od 100 000 do 300 000 zł
0 pkt – powyżej 300 000 zł
Ilość partnerów
5 pkt - 3 lub więcej partnerów
3 pkt - 2 partnerów
0 pkt - brak partnerów
Operacja jest uzupełniająca, dopełniająca w stosunku do innych
operacji/projektów zrealizowanych na obszarze wdrażania LSR
Wnioskodawca jest członkiem LGD
2 pkt – tak
0 pkt - nie
Realizacja projektu przyczyni się do aktywizacji społecznej mieszkańców
(nowe organizacje pozarządowe, członkostwo po raz pierwszy w
organizacji non profit szczególnie osób młodych) i wzmocnienia ich więzi
z miejscem zamieszkania -0-3 pkt wg oceniającego:
3 pkt - tak
0 pkt - nie

MOŻLIWA
PUNKTACJA

0-5

0-5

0/2

0/3

0/5
0-3

0-5

0-5
0/2

0/3

SUMA PUNKTÓW

……..………………….
DATA

…………………………………………………………
CZYTELNY PODPIS CZŁONKA RADY

OCENA

2

Lokalna Strategia Rozwoju "Dolina rzeki Grabi"

Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów
Instrukcja wypełniania Karty wyboru projektu wg lokalnych kryteriów

Należy zakreślić punktor obok któregoś z określeń Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej lub
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw lub Odnowa i rozwój wsi lub Małe projekty adekwatnie do rodzaju
projektu.
W kolumnie Punkty należy wpisać liczbę punktów wg poszczególnych kryteriów oceny podanych w tabeli kryteriów
(obok jest podana punktacja).
Sumę punktów należy podać w komórce obok komórki Suma punktów.

