
Załącznik do „Lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych” 

 
KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU  

GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH 

 

Znak sprawy  Nazwa wnioskodawcy  Tytuł operacji  

  

  

  

  

  

  

Lokalne kryteria wyboru operacji dla działania:  

PROJEKTY GRANTOWE 

  

Maksymalna  

liczba punktów  

Przyznana ocena  

Wysokość wkładu własnego.  

5 pkt. – Projekt, w którym wkład własny jest wyższy od wymaganego wkładu 

minimalnego, o co najmniej 20 punktów procentowych  

3 pkt. - Projekt, w którym wkład własny jest wyższy od wymaganego wkładu 

minimalnego, o co najmniej 15 punktów procentowych  

2 pkt. - Projekt, w którym wkład własny jest wyższy od wymaganego wkładu 

minimalnego, o co najmniej 10 punktów procentowych.  

0 pkt. – Projekt, w którym wkład własny jest równy wymaganemu wkładowi 

minimalnemu lub jest wyższy od wymaganego wkładu minimalnego poniżej 10 

punktów procentowych 

5    

Konsultacje w biurze LGD  

Wnioskodawca konsultował projekt w biurze LGD przed złożeniem wniosku 
(potwierdzenie - karta konsultacyjna):  

5 pkt. – Tak  

0 pkt. – Nie  

5    

Fiszka projektowa  

W okresie wsparcia przygotowawczego wnioskodawca złożył fiszkę 

projektową i realizuje zadanie zgodne, co do miejsca i zakresu z fiszką 

projektową lub wniosek o powierzenie grantu przewiduje realizację zadania 

zgodnego, co do miejsca i zakresu z fiszką projektową złożoną przez inny 

podmiot: 

10 pkt. – Tak  

0 pkt. – Nie  

10    

Doświadczenie wnioskodawcy:  

5 pkt. - Wnioskodawca zrealizował i rozliczył, co 

najmniej trzy projekty oraz załączył umowy na 

realizację projektów lub dowody przelewów 

płatności od instytucji wdrażającej. 

3 pkt. – Wnioskodawca zrealizował i rozliczył, co 

najmniej dwa projekty oraz załączył umowy na 

realizację projektów lub dowody przelewów 

płatności od instytucji wdrażającej.  

1 pkt. – Wnioskodawca zrealizował i rozliczył, co 

najmniej jeden projekt oraz załączył umowy na 

realizację projektów lub dowody przelewów 

płatności od instytucji wdrażającej. 

0 pkt. - Wnioskodawca nie korzystał z zewnętrznych źródeł finansowania.  

5    

Wnioskodawca 

Rodzaj wnioskodawcy: 

10 pkt. - wnioskodawca reprezentuje sektor społeczny. 

0 pkt. – wnioskodawca nie reprezentuje sektora społecznego. 

10  
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Miejsce realizacji operacji  

Miejsce realizacji operacji:  

2 pkt. – Projekt realizowany w miejscowości  do 5000 mieszkańców.  

0 pkt. – Projekt realizowany w miejscowość powyżej 5000 mieszkańców. 

2  

Innowacyjność projektu.  

Innowacyjność projektu (poziomy):  

3 pkt. - Przedsięwzięcie jest innowacyjne na poziomie obszaru LGD 

i wnioskodawca załączył dokumenty wskazujące na innowacyjność  

2 pkt. - Przedsięwzięcie jest innowacyjne na poziomie Gminy 

i wnioskodawca załączył dokumenty wskazujące na innowacyjność 

1 pkt. - Przedsięwzięcie jest innowacyjne na poziomie wnioskodawcy 

i wnioskodawca załączył dokumenty wskazujące na innowacyjność 

0 pkt. – Przedsięwzięcie nie zawiera elementów innowacyjnych. 

3  

Współpraca z podmiotami 

Operacja przyczyni się do współpracy z innymi podmiotami:  

5 pkt. – z dwoma podmiotami z różnych sektorów 

3 pkt. – z jednym podmiotem z innego sektora 

0 pkt. – brak współpracy 

5  

Stopień wykorzystania lokalnych zasobów 

Operacja zakłada wykorzystanie zasobów: 

5 pkt. – operacja jest oparta o wykorzystanie więcej niż jednego zasobu 

(różnych)  

3 pkt. – operacja jest oparta o wykorzystanie jednego zasobu 

0 pkt. – operacja nie jest oparta o wykorzystanie lokalnych zasobów. 

5    

SUMA PUNKTÓW  50   

  

…………………          ……………………..….………………….  

       data                                 czytelny podpis członka Rady  

    

 

Instrukcja wypełniania karty  

1. Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem, lub cienkopisem  

2. Wypełnienie kart polega na przyznaniu oceny według każdego wskazanego kryterium.  

3. Dla ważności głosu niezbędne jest wypełnienie wszystkich pól i złożenie czytelnego podpisu. 


