Załącznik nr 5 do Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych
wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli
dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”

KARTA OCENY GRANTÓW WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

Wniosek nr .............................................................. złożony przez ............................................................................................................................
Nazwa zadania: ...........................................................................................................................................................................................................
PROJEKTY GRANTOWE:

LP.

KRYTERIUM

WAGA

PUNKTACJA

UWAGI

1.

Wnioskodawca posiada
doświadczenie
w realizacji projektów (z udziałem
środków zewnętrznych) o
charakterze podobnym do
zadania, które zamierza
realizować

1

0-1

1 pkt - tak
0 pkt. - nie

2.

Wnioskodawca korzystał z
doradztwa prowadzonego przez
pracowników LGD „Siedlisko”
i/lub wziął udział w szkoleniu
dotyczącym problematyki
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich

1

0-1

1 pkt - tak
0 pkt. - nie

PUNKTY

UZASADNIENIE OCENY
KRYTERIUM JAKOŚCIOWEGO

3.

Zadanie ma charakter
innowacyjny

2

0-1

1 pkt - tak
0 pkt. - nie

4.

Zadanie skierowane jest do osób
należących do grupy
defaworyzowanej określonej w
LSR dla LGD „Siedlisko”

2

0-1

1 pkt - tak
0 pkt. - nie

5.

Wnioskodawca posiada zasoby
zgodne z zakresem planowanego
zadania.

1

0-1

1 pkt-tak
0 pkt- nie

6.

Działalność, której dotyczy
zadanie oparta będzie na
wykorzystaniu walorów
środowiska naturalnego albo
dziedzictwa kulturowego i
historycznego, dorobku
kulturalnego, tradycyjnego
rzemiosła lub produktów
lokalnych
Działalność, której dotyczy
zadanie, służyć będzie ochronie
środowiska naturalnego, porządku
i czystości (w tym podnoszenie
wiedzy społeczności lokalnej w
zakresie ochrony środowiska i
zmian klimatycznych z
wykorzystaniem rozwiązań
innowacyjnych)

1

0-1

1 pkt - tak
0 pkt. - nie

1

0-1

1 pkt - tak
0 pkt. - nie

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Zadanie będzie wpływać na
rozwój turystyki i/lub życie
społeczne i/lub kulturalne
mieszkańców
Działalność, której dotyczy
zadanie przyczynia się do
promowania walorów LGD
„Siedlisko”
Zadanie służy dużej liczbie
mieszkańców obszaru

Zadanie dotyczy organizacji
szkoleń i innych przedsięwzięć
edukacyjnych w zakresie
podnoszenia wiedzy społeczności
lokalnej w tym zwiększenia oferty
spędzania wolnego czasu
Zadanie ma wpływ na rozwój
wyposażenia i infrastruktury
pełniącej funkcje rekreacyjne
i/lub społeczne i/lub kulturalne
Miejsce realizacji zadania.

1

0-1

1 pkt - tak
0 pkt. - nie

2

0-1

1 pkt - tak
0 pkt. - nie

1

1-3

1 pkt mieszkańcy
jednej
miejscowości
2 pkt. mieszkańcy
gminy
3 pkt. mieszkańcy
obszaru LSR

0-1

1 pkt - tak
0 pkt. - nie

1

0-1

1 pkt – tak
0 pkt. – nie

1

1-4

1

1 pkt – powyżej
5 tys.
mieszkańców

2 pkt. – od 2,5
tys.- do 5 tys.
3 pkt. – od 1
tys.- poniżej 2,5
tys.
4 pkt – poniżej 1
tys.
mieszkańców

Razem:
Maksymalna liczba punktów: 21 pkt.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru zadania: 7 pkt.
Kryterium uzasadniające realizację LSR: kryterium nr 4 lub 8
Data:

Imię i Nazwisko Przewodniczącego posiedzenia:

Podpis Przewodniczącego posiedzenia:

POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY BIORĄCY UDZIAŁ W OCENIE:
L.p.

Imię i Nazwisko

Podpis Członka Rady

Instrukcja wypełniania karty.
W odniesieniu do każdego kryterium w kolumnie „PUNKTY” należy wpisać liczbę punktów stanowiącą
iloczyn wagi oraz uzyskanej punktacji.
Otrzymane punkty w poszczególnych kryteriach należy zsumować i wynik wpisać w wierszu „RAZEM” .
Warunkiem ważności karty jest uzupełnienie wszystkich pól karty.

Kryterium nr 1: „Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów (z udziałem
środków zewnętrznych) o charakterze podobnym do zadania, które zamierza realizować”.
W ramach kryterium będą przyznawane punkty, jeśli wnioskodawca zrealizował projekt
z udziałem funduszy UE (dot. także PROW 2007-2013) lub innych środków zewnętrznych.
Weryfikacja na podstawie dołączonej do wniosku umowy o przyznaniu pomocy, sprawozdania
z realizacji zadania, przelewy bankowe itp.
Kryterium nr 2: „Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD
„Siedlisko” i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym problematyki Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich”.
W ramach kryterium zostaną przyznane punkty jeżeli:
- wnioskodawca znajduje się na liście udzielonego doradztwa prowadzonej przez Biuro LGD
Siedlisko
- przedłoży dokument potwierdzający odbycie szkolenia dotyczącego problematyki Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Kryterium nr 3: „Zadanie ma charakter innowacyjny’’.
Przez innowacyjne rozwiązania rozumie się wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco
udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub
zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy
społecznych. Weryfikacja na podstawie opisu wnioskodawcy.
Kryterium nr 4: „Zadanie skierowane jest do osób należących do grupy defaworyzowanej
określonej w LSR dla LGD „Siedlisko”.
Przez grupy defaworyzowane – jako osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, do których
skierować należy przede wszystkim działania związane
kształtowaniem i promocją postaw
przedsiębiorczych, komercjalizacją usług oferty czasu wolnego, a także rozwojem infrastruktury
użyteczności publicznej, w tym przede wszystkim: bezrobotni w wieku 50+, bezrobotni do 30
roku życia, długotrwale bezrobotni, osoby korzystające z pomocy społecznej, osoby
niepełnosprawne oraz dzieci i młodzież. Weryfikacja na podstawie opisu Wnioskodawcy.
Kryterium nr 5: „Wnioskodawca posiada zasoby zgodne z zakresem planowanego zadania.’’
Przez zasoby rozumie się posiadanie wyposażenia/nieruchomości, które będą wykorzystane do
realizacji zadania.
Kryterium nr 6: „Działalność, której dotyczy zadanie oparta będzie na wykorzystaniu walorów
środowiska naturalnego albo dziedzictwa kulturowego i historycznego, dorobku kulturalnego,
tradycyjnego rzemiosła lub produktów lokalnych’’.
Walory środowiska naturalnego- należy przez to rozumieć wykorzystanie w ramach operacji
atrakcyjności okolicznej flory i fauny np. lasów, rzek, zbiorników wodnych itp.

Walory dziedzictwa kulturowego i historycznego- należy przez to rozumieć zasoby kulturowe
i historyczne obszaru LSR, zabytki, tradycja, folklor, zwyczaje praktykowane na obszarze
Lokalnej Strategii Rozwoju
Walory dorobku kulturalnego/tradycyjnego/rzemiosła- należy przez to rozumieć regionalne
tradycje rzemieślnicze, rzeźbiarstwo, wikliniarstwo, garncarstwo, kowalstwo, bartnictwo itp.
Produkty lokalne- produkty związane z obszarem objętym LSR, specyficzne dla tego obszaru,
w oparciu o które buduję się markę obszaru i które wpływają na promocję obszaru, w tym lokalne
produkty rolne – przez które należy rozumieć – produkty rolne wytwarzane na obszarze objętym
LSR, które będą wykorzystywane w działalności Wnioskodawcy
Kryterium nr 7: „Działalność, której dotyczy zadanie, służyć będzie ochronie środowiska
naturalnego, porządku i czystości (w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie
ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych)”.
Przez działania służące ochronie środowiska należy rozumieć przedsięwzięcia służące
kształtowaniu postawy proekologicznej oraz podnoszące poziom wiedzy w tym zakresie.
Kryterium nr 8: „Zadanie będzie wpływać na rozwój turystyki i/lub życie społeczne i/lub
kulturalne mieszkańców’’.
Ocenie podlega wpływ realizacji zadania na rozwój oferty turystycznej, kulturalnej obszaru.
Kryterium nr 9: „Działalność, której dotyczy zadanie przyczynia się do promowania walorów
LGD „Siedlisko”.
Przez kryterium rozumie się promowanie walorów LGD poprzez realizację przedsięwzięć
polegających m.in. na wydawaniu publikacji o regionie, zakup strojów regionalnych, wydanie płyt
z muzyką regionalną, i realizacji innych form promocji regionu.
Ocenie podlega uwzględnienie w realizacji operacji działań zmierzających do promocji walorów
obszaru LGD lub upowszechniania informacji na ich temat. Oceniany jest również wpływ
realizacji operacji na upowszechnianie wiedzy o obszarze LGD i współkreowanie jej wizerunku
Kryterium nr 10: „Zadanie służy dużej liczbie mieszkańców obszaru”.
W zależności od zasięgu odziaływania zadania opisanego we wniosku o powierzenie grantu:
miejscowość, gmina, obszar LSR.
Kryterium nr 11: „Zadanie dotyczy organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć edukacyjnych
w zakresie podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w tym zwiększenia oferty spędzania
wolnego czasu’’.
W ramach kryterium przyznaje się punkty, jeśli operacja przyczynia się do zagospodarowania
czasu wolnego mieszkańcom np. organizacja szkoleń, wydarzeń kulturalnych, imprez, pikników
itp.
Kryterium nr 12: „Zadanie ma wpływ na rozwój wyposażenia i infrastruktury pełniącej
funkcje rekreacyjne i/lub społeczne i/lub kulturalne’’.
Należy przez to rozumieć wyposażenie organizacji społecznych, artystycznych, zespołów
folklorystycznych i innych organizacji życia społecznego.
Kryterium nr 13: „Miejsce realizacji zadania’’.
Weryfikacja przez LGD na podstawie danych z Ewidencji Ludności o liczbie mieszkańców,
liczonej na ostatni dzień roku poprzedzający rok złożenia wniosku.

