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Przedsięwzięcie 2.1.1 Budowa i przebudowa 
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i 

kulturalnej 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z  
KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI 

NUMER WNIOSKU: 
 

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: 

 
NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI: 

 

 OPERACJA REALIZOWANA PRZEZ PODMIOT INNY NIŻ LGD  OPERACJA WŁASNA 

 

Lp. Kryterium Opis 
Liczba 

punktów 
Przyznane 

punkty 
Sposób i źródło weryfikacji 

1 Projekt sprzyja 
ochronie 
środowiska lub 
klimatu 

Projekt minimum w 50% dotyczy działań 
związanych z ochroną środowiska, 
przeciwdziałania zmianom klimatu 

5  
Informacje zawarte we wniosku o 
dofinansowanie. 
W opisie operacji jednoznacznie wskazano 
zakres lub elementy kosztów stanowiące 
działania / urządzenia / technologie 
pozytywnie wpływające na ochroną 
środowiska lub przeciwdziałania zmianom 
klimatu. 

Projekt nie zawiera elementów mających 
pozytywny wpływ na ochronę środowiska, 
przeciwdziałania zmianom klimatu 

0  

2 Miejsce realizacji 
operacji 

Operacja będzie realizowana w miejscowości 
do 5 tysięcy mieszkańców 

10  
Informacje zawarte we wniosku o 
dofinansowanie. 
Dane statystyczne z publikatorów GUS, Bank 
danych lokalnych – stan na dzień 31.12.2013 

Operacja będzie realizowana w miejscowości 
liczącej powyżej 5 tysięcy mieszkańców 

0  

3 Grupy 
defaworyzowane 

Infrastruktura zostanie dostosowana do 
potrzeb osób niepełnosprawnych i z 
ograniczoną mobilnością ruchową. 

10  
Informacje zawarte we wniosku o 
dofinansowanie. 
Wnioskodawca szczegółowo opisał w opisie 
operacji, w jaki sposób stworzona 
infrastruktura zostanie dostosowana do 
potrzeb osób niepełnosprawnych i z 
ograniczoną mobilnością ruchową. 

Infrastruktura nie zostanie dostosowana do 
potrzeb osób niepełnosprawnych i z 
ograniczoną mobilnością ruchową. 

0  

4 Rodzaj projektu 
infrastrukturalnego 

ścieżki edukacyjne, szlaki turystyczne 
(oznakowanie, mała architektura) 

25  
Informacje zawarte we wniosku o 
dofinansowanie 
Jeżeli inwestycja obejmuje budowę i 
wyposażenie wniosek zaliczany jest do grupy, 
które we wniosku obejmuje procentowo 
więcej kosztów. 
Kryterium nie jest oceniane w przypadku 
operacji własnych. 

tworzenie i wyposażenie nowych lub 
remont/modernizacja oraz doposażenie 
istniejących miejsc rekreacyjno-sportowych  

20  

budowa lub remont i modernizacja instytucji 
kultury lub świetlic wiejskich 

15  

wyposażenia gminnych instytucji kultury lub 
świetlic wiejskich  

10  

poprawy bezpieczeństwa pieszych (chodniki 
wraz z oświetleniem, przejścia dla pieszych) 

5  

5 Rozszerzenie oferty 
turystycznej 

Realizowany projekt poszerzy ofertę 
turystyczną obszaru LGD 

15 
 

Informacje zawarte we wniosku o 
dofinansowanie. 
Kryterium nie jest oceniane w przypadku 
operacji własnych. 

Realizowany projekt spowoduje wzrost 
atrakcyjności obszaru LGD 

10  

Realizowany projekt nie poszerzy oferty 
turystycznej, ani nie spowodowuje wzrostu 
atrakcyjności obszaru LGD 

0 
 

6 Powiązanie operacji 
z zasobami 
lokalnymi 

Projekt wpisuje się w ideę funkcjonowania wsi 
tematycznych / Ekonomia społeczna 

10  
Informacje zawarte we wniosku o 
dofinansowanie. 
Wnioskodawca szczegółowo opisał w opisie 
operacji, w jaki sposób wykorzystanie tych 
zasobów przyczyni się do realizacji celów 
projektu oraz w jaki sposób zostaną one 
wykorzystane. 
Projekt może wpisywać się tylko w jedna 
kategorię punktową. 

Projekt przewiduje wykorzystanie lokalnych 
zasobów kulturalnych i historycznych 

5  

Projekt przewiduje wykorzystanie lokalnych 
zasobów przyrodniczych. 

5  

Nie przewiduje 0  

7 Partnerstwo 
projektowe 

Projekt angażuje partnerów z 3 sektorów 15  Zawarta została umowa partnerstwa, 
zawierająca dane umożliwiające weryfikację 
partnera (numer wpisu do Krajowego Rejestru 
Sądowego i/lub Numer Identyfikacji 
Podatkowej). Uznanie partnerstwa wymaga 
wskazania zaangażowania partnerów co 
najmniej na etapie przygotowania i realizacji 
projektu, co zostanie szczegółowo określone w 
umowie.  
Kryterium nie jest oceniane w przypadku 
operacji własnych. 

Projekt angażuje partnerów z 2 sektorów 10  
Projekt angażuje partnerów z 1 sektora 5  
Projekt jest realizowany samodzielnie, bez 
zaangażowania partnerów 

0  
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8 Udział w 
szkoleniach 

Wnioskodawca wziął udział w szkoleniu LGD 
Południowa Warmia przygotowującym do 
danego naboru wniosków 

10  
Informacja na podstawie list obecności na 
szkoleniach. Preferowane będą projekty 
wnioskodawców korzystających ze szkoleń 
organizowanych przez LGD Południowa 
Warmia, celem zapewnienia prawidłowego 
przygotowania wniosków i wydatków 
środków. 
Kryterium nie jest oceniane w przypadku 
operacji własnych. 

Wnioskodawca nie brał udział w szkoleniu LGD 
Południowa Warmia przygotowującym do 
danego naboru wniosków 0  

Razem operacje realizowane przez podmiot inny niż LGD 
Razem operacje własne LGD 

100 
35 

 
Minimum do uzyskania – 40 % 

 

Data i miejsce oceny: 
 
 
……………………………………………… 

IMIĘ I NAZWISKO OCENIAJĄCEGO CZŁONKA RADY 
 

CZYTELNY PODPIS OCENIAJĄCEGO: 
                                                        ………………………………………………………………………… 

 
Instrukcja:  
a) Pola zaciemnione wypełnia pracownik Biura LGD Południowa Warmia przed rozpoczęciem procesu oceny.  
b) Pola białe wypełnia członek Rady biorący udział w ocenie zgodności.  
c) Kartę należy wypełnić piórem, długopisem lub cienkopisem.  
d) Ocena zgodności polega na wpisaniu liczby punktów w kratce po prawej stronie przy każdym kryterium.  
 

 


