Załącznik nr 7 do Procedur wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych
wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli
KARTA OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

WNIOSEK O POWIERZENIE
GRANTU W RAMACH PROJEKTU
GRANTOWEGO
pieczęć LGD

Tytuł projektu
grantowego
Numer wniosku:
Nazwa grantobiorcy:
Wnioskowana kwota
grantu:
Tytuł zadania:
Lp.

Nazwa Kryterium

Kryterium:powiązane z premiowaniem
przedsięwzięć związanych z
innowacyjnością/wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii lub/i z ekonomią społeczną
1.

Punktacja

0-10

3-10

przyznawania

uzyskanych

punktów

punktów

10 pkt – dotyczy
(operacja zawiera
elementy
innowacyjności,
odnawialnych źródeł
energii, ekonomii
społecznej)
3 pkt – miejscowość
6 pkt – gmina
10 pkt - obszar LGD
0 pkt – nie dotyczy

Kryterium: związane z
tworzeniem/utrzymaniem miejsca pracy
3.

Liczba

0 pkt – nie dotyczy

Kryterium: zasięg i oddziaływanie operacji
2.

Ocena i zasady

1-10

5 pkt –
utworzenie/utrzymanie
co najmniej jednego
miejsca pracy
10 pkt –
utworzenie/utrzymanie
1

co najmniej dwóch
miejsc pracy

4.

Kryterium: związane z promocją operacji
skierowanych do mieszkańców z tzw. grup
defaworyzowanych.

0 pkt – nie

0-10
10 pkt - tak

Kryterium: związane z ilością zaangażowaniem
w realizację operacji podmiotów

5.

0 pkt – brak innych
podmiotów

0-10

10 pkt –
przedsięwzięcie
realizowane w
partnerstwie poza
obszarem LGD
0 pkt – operacja nie
wykorzystuje
potencjału
turystycznego i
dziedzictwa
kulturowego oraz nie
zawiera elementów
ochrony wartości
przyrodniczokrajobrazowych

Kryterium: wykorzystanie potencjału
turystycznego i dziedzictwa kulturowego oraz
ochronę wartości przyrodniczo- krajobrazowych

6.

5 pkt – przedsięwzięcie
promujące
współdziałanie
podmiotów
działających na
obszarze LGD

0-10

5 pkt – jeżeli
przedsięwzięcie
zawiera elementy
promocji lokalnych
zasobów
10 pkt – jeżeli operacja
jest oparta na
wykorzystaniu
lokalnych zasobów

Operacja wpływa na realizację celów
szczegółowych LSR

7.

8.

0 pkt – operacja
wpływa na realizację 1
celu

0-10

Operacja będzie realizowana w miejscowości
zamieszkanej przez mniej niż 5 tys.
mieszkańców

5 pkt – operacja
wpływa na realizację 2
celów
10 pkt – operacja
wpływa na realizację 3
lub więcej celów
0 – n ie

0-5

5 – operacja
2

realizowana będzie w
miejscowości
zamieszkanej przez
mniej niż 5 tys.
mieszkańców

Uzasadnienie oceny:

Suma punktów (maksymalna liczba pkt.75):
Grantobiorca uzyskał minimalną średnią
liczbę punktów - 30%
(22,5 pkt.):

TAK
NIE

Ustalona kwota grantu:

Uzasadnienie w zakresie ustalonej kwoty grantu

Miejsce i data:
Imię i Nazwisko Członka
Rady:

Podpis Członka Rady:
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