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Załącznik nr 6 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR 

 

WZORY 7 KART WRAZ Z INSTRUKCJAMI (STRONY 1 DO 14) 
………………………… 
   Pieczęć LGD 

 

Karta oceny operacji 

w ramach oceny kryteriów wyboru określonych w LSR1. 

 

 (wypełnić wyłącznie pola na białym tle) 
  

Sekcja A – do wypełnienia elektronicznie 

Tytuł operacji: 
 

 

Znak sprawy nadany przez 
LGD: 

 Data przeprowadzenia oceny:  

Nazwa/imię i nazwisko 
wnioskodawcy: 

 

Sekcja B – do wypełnienia ręcznie 

L.p. Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia 1.1.1 - Wsparcie 
podejmowania działalności gospodarczej przez grupę defaworyzowaną.  

Przyznana ocena 

1. Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne: 
–  zakłada – 10 pkt 
–  nie zakłada – 0 pkt 

 

2. Operacja  zakłada utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne: 
–  więcej niż 3  –  3 pkt 
–  więcej niż 2  i nie więcej niż 3 – 2 pkt 
–  więcej niż 1  i nie więcej niż 2 – 1 pkt 
–  1 miejsce pracy – 0 pkt 

 

3. Operacja zakłada podjęcie działalności: 
–  w zakresie produkcji lub usług – 2 pkt 
–  w pozostałych zakresach – 1 pkt  

 

4. Operacja jest innowacyjna:   
–  na obszarze LGD „Dorzecze Mleczki” – 2 pkt 
–  na obszarze jednej gminy LGD „Dorzecze Mleczki”  – 1 pkt 
–  nie jest innowacyjna – 0 pkt  

 

SUMA PUNKTÓW:  

 
 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

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

podpisy członków Komisji Skrutacyjnej                                  czytelny podpis członka Rady 
 

 

 
1 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

 „Dorzecze Mleczki” na lata 2014-2020. 
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Instrukcja wypełniania  

Karty oceny operacji w ramach oceny kryteriów wyboru określonych  

w LSR  
 

I Informacje ogólne  

 

 

1. Sekcję A wypełnia elektronicznie biuro Stowarzyszenia. 

2. Sekcję B wypełnia członek Rady ręcznie piórem, długopisem lub cienkopisem. 

3. Wypełnia się wyłącznie pola na białym tle. 

4. Wszystkie rubryki zawarte w tabeli muszą być wypełnione, w przeciwnym razie 

głos uważa się za nieważny. 

5. Głos oddany przez członka Rady w formie wypełnionej karty oceny operacji jest 

nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

1) na karcie brakuje nazwiska i imienia lub podpisu członka Rady, 

2) na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, której 

dotyczy ocena (znak sprawy nadany przez LGD, nazwa/imię i nazwisko 

wnioskodawcy, tytuł operacji i data przeprowadzenia oceny). 

II Instrukcja wypełnienia karty  

SEKCJA A: Informacje ogólne 

Tytuł operacji: wpisuje się tytuł operacji objęty wnioskiem o przyznanie pomocy 

Znak sprawy nadany przez LGD: wpisuje się znak sprawy nadany przez LGD 

Data przeprowadzenia oceny: wpisuje się datę przeprowadzenia oceny 

Nazwa/imię i nazwisko wnioskodawcy: wpisuje się nazwę/imię i nazwisko wnioskodawcy 

SEKCJA B: Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia 1.1.1 - Wsparcie podejmowania 

działalności gospodarczej przez grupę defaworyzowaną.  
W kolumnie „Przyznana ocena” należy wpisać liczbę punktów przyznaną zgodnie z oceną 

danego kryterium. W każdym kryterium punkty nie sumują się - należy wybrać tylko jedną 

wartość punktową. 

 

 

SUMA PUNKTÓW: Należy podać sumę punktów. 
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…………………………..                                           
Pieczęć LGD 

 

Karta oceny operacji 

w ramach oceny kryteriów wyboru określonych w LSR1. 

 

 (wypełnić wyłącznie pola na białym tle) 
  

Sekcja A – do wypełnienia elektronicznie 

Tytuł operacji: 
 

 

Znak sprawy nadany przez 
LGD: 

 Data przeprowadzenia oceny:  

Nazwa/imię i nazwisko 
wnioskodawcy: 

 

Sekcja B – do wypełnienia ręcznie 

L.p. Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia 1.1.2 - Wsparcie 
podejmowania działalności gospodarczej.  

Przyznana ocena 

1. Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne: 
–  zakłada – 10 pkt 
–  nie zakłada – 0 pkt 

 

2. Wnioskodawcą: 
- jest osobą bezrobotną – 2 pkt 
- nie jest osobą bezrobotną – 1 pkt 

 

3. Operacja  zakłada utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne: 

 więcej niż 3  –  3 pkt   

 więcej niż 2  i nie więcej niż 3 – 2 pkt 

 więcej niż 1  i nie więcej niż 2 – 1 pkt 

 1 miejsce pracy – 0 pkt 

 

4. Operacja zakłada podjęcie działalności: 

 w zakresie produkcji lub usług – 2 pkt 

 w pozostałych zakresach – 1 pkt  

 

5. Operacja jest innowacyjna:  

 na obszarze LGD „Dorzecze Mleczki”– 2 pkt 

 na obszarze jednej gminy LGD „Dorzecze Mleczki”  – 1 pkt 

 nie jest innowacyjna – 0 pkt  

 

SUMA PUNKTÓW:  

 
 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

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

podpisy członków Komisji Skrutacyjnej                                  czytelny podpis członka Rady 

 

 
1 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

 „Dorzecze Mleczki” na lata 2014-2020. 
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Instrukcja wypełniania  

Karty oceny operacji w ramach oceny kryteriów wyboru określonych  

w LSR  
 

I Informacje ogólne  

 

 

6. Sekcję A wypełnia elektronicznie biuro Stowarzyszenia. 

7. Sekcję B wypełnia członek Rady ręcznie piórem, długopisem lub cienkopisem. 

8. Wypełnia się wyłącznie pola na białym tle. 

9. Wszystkie rubryki zawarte w tabeli muszą być wypełnione, w przeciwnym razie 

głos uważa się za nieważny. 

10. Głos oddany przez członka Rady w formie wypełnionej karty oceny operacji jest 

nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

3) na karcie brakuje nazwiska i imienia lub podpisu członka Rady, 

4) na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, której 

dotyczy ocena (znak sprawy nadany przez LGD, nazwa/imię i nazwisko 

wnioskodawcy, tytuł operacji i data przeprowadzenia oceny). 

II Instrukcja wypełnienia karty  

SEKCJA A: Informacje ogólne 

Tytuł operacji: wpisuje się tytuł operacji objęty wnioskiem o przyznanie pomocy 

Znak sprawy nadany przez LGD: wpisuje się znak sprawy nadany przez LGD 

Data przeprowadzenia oceny: wpisuje się datę przeprowadzenia oceny 

Nazwa/imię i nazwisko wnioskodawcy: wpisuje się nazwę/imię i nazwisko wnioskodawcy 

SEKCJA B: Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia 1.1.2 - Wsparcie podejmowania 

działalności gospodarczej. 

W kolumnie „Przyznana ocena” należy wpisać liczbę punktów przyznaną zgodnie z oceną 

danego kryterium. W każdym kryterium punkty nie sumują się - należy wybrać tylko jedną 

wartość punktową. 

 

 

SUMA PUNKTÓW: Należy podać sumę punktów. 
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…………………………..                                           
Pieczęć LGD 

 

Karta oceny operacji 

w ramach oceny kryteriów wyboru określonych w LSR1. 

 

 (wypełnić wyłącznie pola na białym tle) 
Sekcja A – do wypełnienia elektronicznie 

Tytuł operacji: 
 

 

Znak sprawy nadany przez 
LGD: 

 Data przeprowadzenia oceny:  

Nazwa/imię i nazwisko 
wnioskodawcy: 

 

Sekcja B – do wypełnienia ręcznie 

L.p. Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcie 1.1.3 - Wsparcie rozwoju 
działalności gospodarczej mikro i małych przedsiębiorstw.  

Przyznana ocena 

1. Wartość operacji wynosi: 

 nie mniej niż 50 tyś. PLN – 10 pkt 

 mniej niż 50 tyś. PLN – 0 pkt 

 

2. Operacja  zakłada utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne: 

 więcej niż 2  – 2 pkt 

 nie mniej niż 1 miejsce pracy i nie więcej niż 2 – 1 pkt 

 poniżej 1 miejsca pracy – 0 pkt  

 

3. Wnioskodawca jest: 

 mikroprzedsiębiorcą – 2 pkt 

 małym przedsiębiorcą – 1 pkt 

 

4. Operacja zakłada rozwój działalności: 

 w zakresie produkcji lub usług – 2 pkt 

 w pozostałych zakresach – 1 pkt  

 

5. Operacja jest innowacyjna:  

 na obszarze LGD „Dorzecze Mleczki”– 2 pkt 

 na obszarze jednej gminy LGD „Dorzecze Mleczki”  – 1 pkt 

 nie jest innowacyjna – 0 pkt 

 

SUMA PUNKTÓW:  

 
 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

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

podpisy członków Komisji Skrutacyjnej                                  czytelny podpis członka Rady 
 

 

 

 
1 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

 „Dorzecze Mleczki” na lata 2014-2020. 
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Instrukcja wypełniania  

Karty oceny operacji w ramach oceny kryteriów wyboru określonych  

w LSR  
 

I Informacje ogólne  

 

 

11. Sekcję A wypełnia elektronicznie biuro Stowarzyszenia. 

12. Sekcję B wypełnia członek Rady ręcznie piórem, długopisem lub cienkopisem. 

13. Wypełnia się wyłącznie pola na białym tle. 

14. Wszystkie rubryki zawarte w tabeli muszą być wypełnione, w przeciwnym razie 

głos uważa się za nieważny. 

15. Głos oddany przez członka Rady w formie wypełnionej karty oceny operacji jest 

nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

5) na karcie brakuje nazwiska i imienia lub podpisu członka Rady, 

6) na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, której 

dotyczy ocena (znak sprawy nadany przez LGD, nazwa/imię i nazwisko 

wnioskodawcy, tytuł operacji i data przeprowadzenia oceny). 

II Instrukcja wypełnienia karty  

SEKCJA A: Informacje ogólne 

Tytuł operacji: wpisuje się tytuł operacji objęty wnioskiem o przyznanie pomocy 

Znak sprawy nadany przez LGD: wpisuje się znak sprawy nadany przez LGD 

Data przeprowadzenia oceny: wpisuje się datę przeprowadzenia oceny 

Nazwa/imię i nazwisko wnioskodawcy: wpisuje się nazwę/imię i nazwisko wnioskodawcy 

SEKCJA B: Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcie 1.1.3 - Wsparcie rozwoju 

działalności gospodarczej mikro i małych przedsiębiorstw. 

W kolumnie „Przyznana ocena” należy wpisać liczbę punktów przyznaną zgodnie z oceną 

danego kryterium. W każdym kryterium punkty nie sumują się - należy wybrać tylko jedną 

wartość punktową. 

 

 

SUMA PUNKTÓW: Należy podać sumę punktów. 
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…………………………..                                           
Pieczęć LGD 

 

Karta oceny operacji 

w ramach oceny kryteriów wyboru określonych w LSR1. 

 

 (wypełnić wyłącznie pola na białym tle) 
  

Sekcja A – do wypełnienia elektronicznie 

Tytuł operacji: 
 

 

Znak sprawy nadany przez 
LGD: 

 Data przeprowadzenia oceny:  

Nazwa/imię i nazwisko 
wnioskodawcy: 

 

Sekcja B – do wypełnienia ręcznie 

L.p. Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia 2.1.1 - Wsparcie operacji z 
zakresu budowy lub modernizacji dróg służących  zapewnieniu dostępu do 
obiektów użyteczności publicznej. 

Przyznana ocena 

1. Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze 
podobnym do operacji, którą zamierza realizować: 

–  posiada – 10 pkt 

–  nie posiada – 0 pkt 

 

2. Operacja  jest realizowana: 

– w miejscowości poniżej 5 tyś. ludności – 2 pkt 

– w miejscowości powyżej 5 tyś. ludności – 1 pkt 

 

3. Operacja zakłada zaspokojenie potrzeb mieszkańców: 

–  powyżej 1 miejscowości – 2 pkt  

–  1 miejscowości – 1 pkt 

 

4. Wartość operacji wynosi:  

–  powyżej 100 tyś. PLN – 2 pkt 

–  nie mniej niż 50 tyś. PLN i nie więcej niż 100 tyś. PLN – 1 pkt 

 

SUMA PUNKTÓW:  

 
 
 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

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

podpisy członków Komisji Skrutacyjnej                                  czytelny podpis członka Rady 
 
 

 

 

 

 
1 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

 „Dorzecze Mleczki” na lata 2014-2020. 
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Instrukcja wypełniania  

Karty oceny operacji w ramach oceny kryteriów wyboru określonych  

w LSR  
 

I Informacje ogólne  

 

 

16. Sekcję A wypełnia elektronicznie biuro Stowarzyszenia. 

17. Sekcję B wypełnia członek Rady ręcznie piórem, długopisem lub cienkopisem. 

18. Wypełnia się wyłącznie pola na białym tle. 

19. Wszystkie rubryki zawarte w tabeli muszą być wypełnione, w przeciwnym razie 

głos uważa się za nieważny. 

20. Głos oddany przez członka Rady w formie wypełnionej karty oceny operacji jest 

nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

7) na karcie brakuje nazwiska i imienia lub podpisu członka Rady, 

8) na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, której 

dotyczy ocena (znak sprawy nadany przez LGD, nazwa/imię i nazwisko 

wnioskodawcy, tytuł operacji i data przeprowadzenia oceny). 

II Instrukcja wypełnienia karty  

SEKCJA A: Informacje ogólne 

Tytuł operacji: wpisuje się tytuł operacji objęty wnioskiem o przyznanie pomocy 

Znak sprawy nadany przez LGD: wpisuje się znak sprawy nadany przez LGD 

Data przeprowadzenia oceny: wpisuje się datę przeprowadzenia oceny 

Nazwa/imię i nazwisko wnioskodawcy: wpisuje się nazwę/imię i nazwisko wnioskodawcy 

SEKCJA B: Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia 2.1.1 - Wsparcie operacji  

z zakresu budowy lub modernizacji dróg służących  zapewnieniu dostępu do obiektów 

użyteczności publicznej. 

W kolumnie „Przyznana ocena” należy wpisać liczbę punktów przyznaną zgodnie z oceną 

danego kryterium. W każdym kryterium punkty nie sumują się - należy wybrać tylko jedną 

wartość punktową. 

 

 

SUMA PUNKTÓW: Należy podać sumę punktów. 
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 …………………………..                                           
Pieczęć LGD 

 

Karta oceny operacji 

w ramach oceny kryteriów wyboru określonych w LSR1. 

 

 (wypełnić wyłącznie pola na białym tle) 
Sekcja A – do wypełnienia elektronicznie 

Tytuł operacji: 
 

 

Znak sprawy nadany przez 
LGD: 

 Data przeprowadzenia oceny:  

Nazwa/imię i nazwisko 
wnioskodawcy: 

 

Sekcja B – do wypełnienia ręcznie 

L.p. Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcie 2.2.1 - Szkolenia z zakresu 
wzrostu kompetencji społeczności lokalnej, w tym w zakresie ochrony 
środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań 
innowacyjnych.  

Przyznana ocena 

1. Szkolenie jest planowane jako 
–   wyjazdowe szkolenie zagraniczne we współpracy z partnerską LGD z      
jednego z krajów UE dla Stowarzyszenia – 10 pkt 
–    szkolenie organizowane w dowolnej formie  – 0 pkt  

 

2. Plan szkolenia przewiduje udowodnienie wzrostu kompetencji społeczności 
lokalnej: 

 przewiduje – 2 pkt 

 nie przewiduje – 0 pkt 

 

3. Szkolenie zakłada wzrost kompetencji społeczności lokalnej w zakresie 
ochrony środowiska i zmian klimatycznych: 

 zakłada z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – 2 pkt 

 zakłada bez wykorzystania rozwiązań innowacyjnych – 1 pkt 

 nie zakłada – 0 pkt 

 

4. Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji wyjazdowych szkoleń 
zagranicznych:  

 posiada – 2 pkt 

 nie posiada – 0 pkt 

 

5. Operacja zakłada objęciem swoim udziałem osób z grupy defaworyzowanej 
wskazanej w LSR: 

 powyżej 40% – 3 pkt  

 nie mniej niż 30% i nie więcej niż 40% – 2 pkt  

 nie mniej niż 20% i nie więcej niż 30% – 1 pkt  

 poniżej 20% – 0 pkt  

 

SUMA PUNKTÓW:  

 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

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

podpisy członków Komisji Skrutacyjnej                                  czytelny podpis członka Rady 

 
1 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

 „Dorzecze Mleczki” na lata 2014-2020. 
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Instrukcja wypełniania  

Karty oceny operacji w ramach oceny kryteriów wyboru określonych  

w LSR  
 

I Informacje ogólne  

 

 

21. Sekcję A wypełnia elektronicznie biuro Stowarzyszenia. 

22. Sekcję B wypełnia członek Rady ręcznie piórem, długopisem lub cienkopisem. 

23. Wypełnia się wyłącznie pola na białym tle. 

24. Wszystkie rubryki zawarte w tabeli muszą być wypełnione, w przeciwnym razie 

głos uważa się za nieważny. 

25. Głos oddany przez członka Rady w formie wypełnionej karty oceny operacji jest 

nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

9) na karcie brakuje nazwiska i imienia lub podpisu członka Rady, 

10) na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, 

której dotyczy ocena (znak sprawy nadany przez LGD, nazwa/imię i 

nazwisko wnioskodawcy, tytuł operacji i data przeprowadzenia oceny). 

II Instrukcja wypełnienia karty  

SEKCJA A: Informacje ogólne 

Tytuł operacji: wpisuje się tytuł operacji objęty wnioskiem o przyznanie pomocy 

Znak sprawy nadany przez LGD: wpisuje się znak sprawy nadany przez LGD 

Data przeprowadzenia oceny: wpisuje się datę przeprowadzenia oceny 

Nazwa/imię i nazwisko wnioskodawcy: wpisuje się nazwę/imię i nazwisko wnioskodawcy 

SEKCJA B: Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcie 2.2.1 - Szkolenia z zakresu 

wzrostu kompetencji społeczności lokalnej, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian 

klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. 

W kolumnie „Przyznana ocena” należy wpisać liczbę punktów przyznaną zgodnie z oceną 

danego kryterium. W każdym kryterium punkty nie sumują się - należy wybrać tylko jedną 

wartość punktową. 

 

 

SUMA PUNKTÓW: Należy podać sumę punktów. 
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…………………………..                                           
Pieczęć LGD 

 

Karta oceny operacji 

w ramach oceny kryteriów wyboru określonych w LSR1. 

 

 (wypełnić wyłącznie pola na białym tle) 
  

Sekcja A – do wypełnienia elektronicznie 

Tytuł operacji: 
 

 

Znak sprawy nadany przez 
LGD: 

 Data przeprowadzenia oceny:  

Nazwa/imię i nazwisko 
wnioskodawcy: 

 

Sekcja B – do wypełnienia ręcznie 

L.p. Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia 2.3.1 Wsparcie operacji 
służących poprawie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
rekreacyjnej 

Przyznana ocena 

1. Operacja zakłada ogólnodostępność i niekomercyjność infrastruktury 
rekreacyjnej: 
– zakłada – 10 pkt 
– nie zakłada – 0 pkt 

 

2.  Operacja jest innowacyjna: 
– na obszarze LGD „Dorzecze Mleczki”– 2 pkt 
– na obszarze jednej gminy LGD „Dorzecze Mleczki”  – 1 pkt 
– nie jest innowacyjna – 0 pkt 

 

3. Wartość operacji wynosi: 
– powyżej 100 tyś. PLN – 2 pkt 
– nie mniej niż 50 tyś. PLN i nie więcej niż 100 tyś. PLN – 1 pkt 

 

4. Zakończenie realizacji  operacji jest planowane:  
– w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku  – 2 pkt 
– w terminie od 6 do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku  – 1 pkt 
– w terminie powyżej 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku  – 0 pkt  

 

5. Operacja  jest realizowana: 
– w miejscowości poniżej 5 tyś. ludności – 2 pkt 
– w miejscowości powyżej 5 tyś. ludności – 1 pkt 

 

SUMA PUNKTÓW:  

 
 
 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

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

podpisy członków Komisji Skrutacyjnej                                  czytelny podpis członka Rady 
 
 
 
1 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

 „Dorzecze Mleczki” na lata 2014-2020. 
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Instrukcja wypełniania  

Karty oceny operacji w ramach oceny kryteriów wyboru określonych  

w LSR  
 

I Informacje ogólne  

 

 

26. Sekcję A wypełnia elektronicznie biuro Stowarzyszenia. 

27. Sekcję B wypełnia członek Rady ręcznie piórem, długopisem lub cienkopisem. 

28. Wypełnia się wyłącznie pola na białym tle. 

29. Wszystkie rubryki zawarte w tabeli muszą być wypełnione, w przeciwnym razie 

głos uważa się za nieważny. 

30. Głos oddany przez członka Rady w formie wypełnionej karty oceny operacji jest 

nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

11) na karcie brakuje nazwiska i imienia lub podpisu członka Rady, 

12) na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, 

której dotyczy ocena (znak sprawy nadany przez LGD, nazwa/imię i 

nazwisko wnioskodawcy, tytuł operacji i data przeprowadzenia oceny). 

II Instrukcja wypełnienia karty  

SEKCJA A: Informacje ogólne 

Tytuł operacji: wpisuje się tytuł operacji objęty wnioskiem o przyznanie pomocy 

Znak sprawy nadany przez LGD: wpisuje się znak sprawy nadany przez LGD 

Data przeprowadzenia oceny: wpisuje się datę przeprowadzenia oceny 

Nazwa/imię i nazwisko wnioskodawcy: wpisuje się nazwę/imię i nazwisko wnioskodawcy 

SEKCJA B: Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia 2.3.1 Wsparcie operacji 

służących poprawie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej 

W kolumnie „Przyznana ocena” należy wpisać liczbę punktów przyznaną zgodnie z oceną 

danego kryterium. W każdym kryterium punkty nie sumują się - należy wybrać tylko jedną 

wartość punktową. 

 

 

SUMA PUNKTÓW: Należy podać sumę punktów. 
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…………………………..                                           
Pieczęć LGD 

 

Karta oceny operacji 

w ramach oceny kryteriów wyboru określonych w LSR1. 

 

 (wypełnić wyłącznie pola na białym tle) 
  

Sekcja A – do wypełnienia elektronicznie 

Tytuł operacji: 
 

 

Znak sprawy nadany przez 
LGD: 

 Data przeprowadzenia oceny:  

Nazwa/imię i nazwisko 
wnioskodawcy: 

 

Sekcja B – do wypełnienia ręcznie 

L.p. Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcie 2.4.1 - Wsparcie operacji 
służących wzrostowi zainteresowania mieszkańców dziedzictwem lokalnym.  

Przyznana ocena 

1. Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej: 

 służy – 10 pkt 

 nie służy – 0 pkt 

 

2. Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji operacji o charakterze 
podobnym do operacji, którą zamierza realizować: 

 posiada – 2 pkt 

 nie posiada – 0 pkt 

 

3. Operacja opiera się na wykorzystaniu lokalnych zasobów z zakresu 
dziedzictwa lokalnego: 

 opiera się – 2 pkt 

 nie opiera się – 0 pkt  

 

4. Zakończenie realizacji operacji jest planowane:  

 w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku  – 2 pkt 

 w terminie od 6 do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku  – 1 pkt 

 w terminie powyżej 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku  – 0 pkt  

 

SUMA PUNKTÓW:  

 
 
 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

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

podpisy członków Komisji Skrutacyjnej                                  czytelny podpis członka Rady 

 

 

 
 
1 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

 „Dorzecze Mleczki” na lata 2014-2020. 

  



 

 

14 

 

Instrukcja wypełniania  

Karty oceny operacji w ramach oceny kryteriów wyboru określonych  

w LSR  
 

I Informacje ogólne  

 

 

31. Sekcję A wypełnia elektronicznie biuro Stowarzyszenia. 

32. Sekcję B wypełnia członek Rady ręcznie piórem, długopisem lub cienkopisem. 

33. Wypełnia się wyłącznie pola na białym tle. 

34. Wszystkie rubryki zawarte w tabeli muszą być wypełnione, w przeciwnym razie 

głos uważa się za nieważny. 

35. Głos oddany przez członka Rady w formie wypełnionej karty oceny operacji jest 

nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

13) na karcie brakuje nazwiska i imienia lub podpisu członka Rady, 

14) na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, 

której dotyczy ocena (znak sprawy nadany przez LGD, nazwa/imię i 

nazwisko wnioskodawcy, tytuł operacji i data przeprowadzenia oceny). 

II Instrukcja wypełnienia karty  

SEKCJA A: Informacje ogólne 

Tytuł operacji: wpisuje się tytuł operacji objęty wnioskiem o przyznanie pomocy 

Znak sprawy nadany przez LGD: wpisuje się znak sprawy nadany przez LGD 

Data przeprowadzenia oceny: wpisuje się datę przeprowadzenia oceny 

Nazwa/imię i nazwisko wnioskodawcy: wpisuje się nazwę/imię i nazwisko wnioskodawcy 

SEKCJA B: Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcie 2.4.1 - Wsparcie operacji 

służących wzrostowi zainteresowania mieszkańców dziedzictwem lokalnym. 

W kolumnie „Przyznana ocena” należy wpisać liczbę punktów przyznaną zgodnie z oceną 

danego kryterium. W każdym kryterium punkty nie sumują się - należy wybrać tylko jedną 

wartość punktową. 

 

 

SUMA PUNKTÓW: Należy podać sumę punktów. 
 


