
Załącznik nr1 do uchwały 6 z dnia 15 grudnia 2015 roku 

 

1
 Jeżeli Zadanie spełnia dane kryterium, należy wstawić znak „x”, a w przypadku błędnego zaznaczenia należy znak „x”, zaznaczyć w kółko, 

obok złożyć podpis oraz postawić znak „x” we właściwej kratce. W przypadku błędnego zaznaczenia należy na prawym marginesie Karty, 
przy wierszu z danym kryterium, zapisać prawidłową wartość: „TAK” lub „NIE” i złożyć podpis. 
 

 

Karta 1 – Ocena możliwości dokonania wyboru Zadania przez Radę w ramach 

prowadzonego Konkursu nr … 

Lp. Kryterium 

Ocena 

spełnienia
1
  

TAK NIE 

ETAP 1 

1.0 
Wniosek został złożona w miejscu i terminie wskazanym w 

ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia 
Data złożenia   

2.0 

Zadanie jest zgodne z zakresem tematycznym, który został 

wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie 

wsparcia 

Ocena „TAK” tylko jeżeli 

w 2.1, 2.2 i 2.3 udzielono 

odpowiedzi „TAK” 
  

2.1 Opis 

Spełnienie wymogów 

określonych w opisie 

przedsięwzięć 

  

2.2 Grantobiorca    

2.3 
Wartość minimalna i maksymalna dofinansowania oraz 

poziom procentowy 
  

3.0 
Zadanie jest zgodne z formą wsparcia wskazaną w 

ogłoszeniu o naborze 

Ocena na podstawie 

wniosku i ogłoszenia  
  

4.0 
Zadanie spełniania dodatkowe warunki udzielenia 

wsparcia obowiązujące w ramach naboru 

Ocena na podstawie 

wniosku i ogłoszenia 
  

Możliwość dokonania oceny w zakresie zgodności z LSR  
(Ocena „TAK” tylko jeżeli na wszystkie pytania udzielono odpowiedzi „TAK”) 

  

Uzasadnienie w przypadku odpowiedzi „NIE” 

Imię i nazwisko oceniającego Podpis Data 

 

ETAP 2 (jeżeli w Etapie 1 udzielono odpowiedzi „TAK”) 

5.0 

Zadanie jest zgodne z LSR – realizuje cel główny 

i szczegółowy LSR przez osiąganie zaplanowanych 

w LSR wskaźników 

Ocena „TAK” tylko jeżeli w 5.1, 5.2 i 

5.3 udzielono odpowiedzi „TAK”   

5.1 Produktu nr 

Należy wpisać numer wskaźnika 

  

5.2 Rezultatu nr   

5.3 Oddziaływania nr   

6.0 
Zadanie jest zgodne z programem, w ramach 

którego jest planowana do realizacji 

Ocena na podstawie karty oceny  

przekazanej przez Samorząd 

Województwa 
  

Możliwość dokonania wyboru Zadania przez Radę 
(Ocena „TAK” tylko jeżeli na wszystkie pytania udzielono odpowiedzi „TAK”) 

  

Uzasadnienie w przypadku odpowiedzi „NIE” 

Imię i nazwisko oceniającego Podpis Data 

  



Załącznik nr1 do uchwały 6 z dnia 15 grudnia 2015 roku 

 

1
 Jeżeli Zadanie spełnia dane kryterium, należy wstawić znak „x”, a w przypadku błędnego zaznaczenia należy znak „x”, zaznaczyć w kółko, 

obok złożyć podpis oraz postawić znak „x” we właściwej kratce. W przypadku błędnego zaznaczenia należy na prawym marginesie Karty, 
przy wierszu z danym kryterium, zapisać prawidłową wartość: „TAK” lub „NIE” i złożyć podpis. 
 

Karta 2 – Ocena spełniania przez Zadanie kryteriów wyboru określonych w LSR 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 1.1 
Wykorzystanie potencjału 

gospodarczego obszaru 
Nr 1.1.4 Marketing gospodarczy obszaru 

KARTA OCENY ZADANIA w ramach konkursu nr ….. 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów 
Definicja / wyjaśnienie 

1 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu 

osiąganego przez zadanie w stosunku do wskaźnika 

zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu 

0 lub 4 

(wnioskowana kwota wsparcia / 
środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika produktu 
zadania / wielkość wskaźnika dla 

konkursu) x 100% 

2 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego 

wskaźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze 

wskaźnika produktu) przez zadanie w stosunku do 

wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w ramach 

konkursu 

0 lub 4 

(wnioskowana kwota wsparcia / 
środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika rezultatu 
zadania / wielkość wskaźnika dla 

konkursu) x 100% 

3 
W realizacji Zadania wykorzystane zostaną rozwiązania 

innowacyjne określone w LSR    
0 lub 4 

Na podstawie złożonego 

wniosku 

4 

W budżecie zadania zaplanowano min. 0,5% środków na 

działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD  

w ramach LSR 

0 lub 2 
Na podstawie wydzielonej 

pozycji w budżecie  

5 
Udział wkładu własnego w realizację zadania jest większy  

o 10 punktów procentowych od wymaganego 
0 lub 2 

Na podstawie złożonego 

wniosku 

6 

Wnioskodawca spełnia 3 z 4 warunków:  

1-posiada doświadczenie odpowiednie do przedmiotu 

zadania, które chce realizować 2-posiada kwalifikacje 

odpowiednie do przedmiotu zadania, które chce realizować 

3-posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu zadania, które 

chce realizować 4-wykonuje działalność odpowiednią do 

przedmiotu zadania, które chce realizować 

0 lub 2 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

7 

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi 

działalność i/lub ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR 

od co najmniej 12 miesięcy 

0 lub 2 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

8 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez 

pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu 

dotyczącym danego Konkursu 

0 lub 3 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

9 

W budżecie zadania zaplanowano min. 50% środków 

działania w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 

5 000 mieszkańców. 

0 lub 2 
Na podstawie złożonego 

wniosku 

SUMA  X 

Imię i Nazwisko Oceniającego Data Podpis 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru zadania: 60%. 

Maksymalna liczba punktów 25. 
  



Załącznik nr1 do uchwały 6 z dnia 15 grudnia 2015 roku 

 

1
 Jeżeli Zadanie spełnia dane kryterium, należy wstawić znak „x”, a w przypadku błędnego zaznaczenia należy znak „x”, zaznaczyć w kółko, 

obok złożyć podpis oraz postawić znak „x” we właściwej kratce. W przypadku błędnego zaznaczenia należy na prawym marginesie Karty, 
przy wierszu z danym kryterium, zapisać prawidłową wartość: „TAK” lub „NIE” i złożyć podpis. 
 

 

Karta 2 – Ocena spełniania przez Zadanie kryteriów wyboru określonych w LSR 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 1.2 
Zaangażowanie mieszkańców  

w rozwój obszaru 
Nr 1.2.2 Aktywizacja osób 55+ 

KARTA OCENY ZADANIA w ramach konkursu nr ….. 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów 
Definicja / wyjaśnienie 

1 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu 

osiąganego przez zadanie w stosunku do wskaźnika 

zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu 

0 lub 4 

(wnioskowana kwota wsparcia / 

środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika produktu 

zadania / wielkość wskaźnika dla 

konkursu) x 100% 

2 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego 

wskaźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze 

wskaźnika produktu) przez zadanie w stosunku do 

wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w ramach 

konkursu 

0 lub 4 

(wnioskowana kwota wsparcia / 

środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika rezultatu 

zadania / wielkość wskaźnika dla 

konkursu) x 100% 

3 
W realizacji Zadania wykorzystane zostaną rozwiązania 

innowacyjne określone w LSR    
0 lub 4 

Na podstawie złożonego 

wniosku 

4 

W budżecie zadania zaplanowano min. 0,5% środków na 

działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD  

w ramach LSR 

0 lub 2 
Na podstawie wydzielonej 

pozycji w budżecie  

5 
Udział wkładu własnego w realizację zadania jest większy  

o 10 punktów procentowych od wymaganego 
0 lub 2 

Na podstawie złożonego 

wniosku 

6 

Wnioskodawca spełnia 3 z 4 warunków:  

1-posiada doświadczenie odpowiednie do przedmiotu 

zadania, które chce realizować 2-posiada kwalifikacje 

odpowiednie do przedmiotu zadania, które chce realizować 

3-posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu zadania, które 

chce realizować 4-wykonuje działalność odpowiednią do 

przedmiotu zadania, które chce realizować 

0 lub 2 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

7 

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi 

działalność i/lub ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR 

od co najmniej 12 miesięcy 

0 lub 2 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

8 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez 

pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu 

dotyczącym danego Konkursu 

0 lub 3 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

9 

W budżecie zadania zaplanowano min. 50% środków 

działania w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 

5 000 mieszkańców. 

0 lub 2 
Na podstawie złożonego 

wniosku 

SUMA  X 

Imię i Nazwisko Oceniającego Data Podpis 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru zadania: 60%. 

Maksymalna liczba punktów 25. 

  



Załącznik nr1 do uchwały 6 z dnia 15 grudnia 2015 roku 

 

1
 Jeżeli Zadanie spełnia dane kryterium, należy wstawić znak „x”, a w przypadku błędnego zaznaczenia należy znak „x”, zaznaczyć w kółko, 

obok złożyć podpis oraz postawić znak „x” we właściwej kratce. W przypadku błędnego zaznaczenia należy na prawym marginesie Karty, 
przy wierszu z danym kryterium, zapisać prawidłową wartość: „TAK” lub „NIE” i złożyć podpis. 
 

Karta 2 – Ocena spełniania przez Zadanie kryteriów wyboru określonych w LSR 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 1.2 
Zaangażowanie mieszkańców  

w rozwój obszaru 
Nr 1.2.5 Poznajmy obszar naszego LGD 

KARTA OCENY ZADANIA w ramach konkursu nr ….. 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów 
Definicja / wyjaśnienie 

1 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu 

osiąganego przez zadanie w stosunku do wskaźnika 

zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu 

0 lub 4 

(wnioskowana kwota wsparcia / 
środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika produktu 
zadania / wielkość wskaźnika dla 

konkursu) x 100% 

2 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego 

wskaźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze 

wskaźnika produktu) przez zadanie w stosunku do 

wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w ramach 

konkursu 

0 lub 4 

(wnioskowana kwota wsparcia / 
środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika rezultatu 
zadania / wielkość wskaźnika dla 

konkursu) x 100% 

3 
W realizacji Zadania wykorzystane zostaną rozwiązania 

innowacyjne określone w LSR    
0 lub 4 

Na podstawie złożonego 

wniosku 

4 

W budżecie zadania zaplanowano min. 0,5% środków na 

działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD  

w ramach LSR 

0 lub 2 
Na podstawie wydzielonej 

pozycji w budżecie  

5 
Udział wkładu własnego w realizację zadania jest większy  

o 10 punktów procentowych od wymaganego 
0 lub 2 

Na podstawie złożonego 

wniosku 

6 

Wnioskodawca spełnia 3 z 4 warunków:  

1-posiada doświadczenie odpowiednie do przedmiotu 

zadania, które chce realizować 2-posiada kwalifikacje 

odpowiednie do przedmiotu zadania, które chce realizować 

3-posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu zadania, które 

chce realizować 4-wykonuje działalność odpowiednią do 

przedmiotu zadania, które chce realizować 

0 lub 2 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

7 

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi 

działalność i/lub ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR 

od co najmniej 12 miesięcy 

0 lub 2 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

8 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez 

pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu 

dotyczącym danego Konkursu 

0 lub 3 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

9 

W budżecie zadania zaplanowano min. 50% środków 

działania w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 

5 000 mieszkańców. 

0 lub 2 
Na podstawie złożonego 

wniosku 

SUMA  X 

Imię i Nazwisko Oceniającego Data Podpis 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru zadania: 60%. 

Maksymalna liczba punktów 25. 

 

  



Załącznik nr1 do uchwały 6 z dnia 15 grudnia 2015 roku 

 

1
 Jeżeli Zadanie spełnia dane kryterium, należy wstawić znak „x”, a w przypadku błędnego zaznaczenia należy znak „x”, zaznaczyć w kółko, 

obok złożyć podpis oraz postawić znak „x” we właściwej kratce. W przypadku błędnego zaznaczenia należy na prawym marginesie Karty, 
przy wierszu z danym kryterium, zapisać prawidłową wartość: „TAK” lub „NIE” i złożyć podpis. 
 

Karta 2 – Ocena spełniania przez Zadanie kryteriów wyboru określonych w LSR 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 1.2 
Zaangażowanie mieszkańców  

w rozwój obszaru 
Nr 1.2.9 

Wsparcie rozwoju grup nieformalnych 

i organizacji pozarządowych 

KARTA OCENY ZADANIA w ramach konkursu nr ….. 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów 
Definicja / wyjaśnienie 

1 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu 

osiąganego przez zadanie w stosunku do wskaźnika 

zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu 

0 lub 4 

(wnioskowana kwota wsparcia / 
środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika produktu 
zadania / wielkość wskaźnika dla 

konkursu) x 100% 

2 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego 

wskaźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze 

wskaźnika produktu) przez zadanie w stosunku do 

wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w ramach 

konkursu 

0 lub 4 

(wnioskowana kwota wsparcia / 
środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika rezultatu 
zadania / wielkość wskaźnika dla 

konkursu) x 100% 

3 
W realizacji Zadania wykorzystane zostaną rozwiązania 

innowacyjne określone w LSR    
0 lub 4 

Na podstawie złożonego 

wniosku 

4 

W budżecie zadania zaplanowano min. 0,5% środków na 

działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD  

w ramach LSR 

0 lub 2 
Na podstawie wydzielonej 

pozycji w budżecie  

5 
Udział wkładu własnego w realizację zadania jest większy  

o 10 punktów procentowych od wymaganego 
0 lub 2 

Na podstawie złożonego 

wniosku 

6 

Wnioskodawca spełnia 3 z 4 warunków:  

1-posiada doświadczenie odpowiednie do przedmiotu 

zadania, które chce realizować 2-posiada kwalifikacje 

odpowiednie do przedmiotu zadania, które chce realizować 

3-posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu zadania, które 

chce realizować 4-wykonuje działalność odpowiednią do 

przedmiotu zadania, które chce realizować 

0 lub 2 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

7 

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi 

działalność i/lub ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR 

od mniej 12 miesięcy 

0 lub 2 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

8 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez 

pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu 

dotyczącym danego Konkursu 

0 lub 3 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

9 

W budżecie zadania zaplanowano min. 50% środków 

działania w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 

5 000 mieszkańców. 

0 lub 2 
Na podstawie złożonego 

wniosku 

SUMA  X 

Imię i Nazwisko Oceniającego Data Podpis 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru zadania: 60%. 

Maksymalna liczba punktów 25. 
 

  



Załącznik nr1 do uchwały 6 z dnia 15 grudnia 2015 roku 

 

1
 Jeżeli Zadanie spełnia dane kryterium, należy wstawić znak „x”, a w przypadku błędnego zaznaczenia należy znak „x”, zaznaczyć w kółko, 

obok złożyć podpis oraz postawić znak „x” we właściwej kratce. W przypadku błędnego zaznaczenia należy na prawym marginesie Karty, 
przy wierszu z danym kryterium, zapisać prawidłową wartość: „TAK” lub „NIE” i złożyć podpis. 
 

Karta 2 – Ocena spełniania przez Zadanie kryteriów wyboru określonych w LSR 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 1.2 
Zaangażowanie mieszkańców  

w rozwój obszaru 
Nr 1.2.10 Zajęcia rekreacyjne 

KARTA OCENY ZADANIA w ramach konkursu nr ….. 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów 
Definicja / wyjaśnienie 

1 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu 

osiąganego przez zadanie w stosunku do wskaźnika 

zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu 

0 lub 4 

(wnioskowana kwota wsparcia / 
środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika produktu 
zadania / wielkość wskaźnika dla 

konkursu) x 100% 

2 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego 

wskaźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze 

wskaźnika produktu) przez zadanie w stosunku do 

wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w ramach 

konkursu 

0 lub 4 

(wnioskowana kwota wsparcia / 
środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika rezultatu 
zadania / wielkość wskaźnika dla 

konkursu) x 100% 

3 
W realizacji Zadania wykorzystane zostaną rozwiązania 

innowacyjne określone w LSR    
0 lub 4 

Na podstawie złożonego 

wniosku 

4 

W budżecie zadania zaplanowano min. 5% środków na 

działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub 

przeciwdziałające zmianom klimatu 

0 lub 3 
Na podstawie wydzielonej 

pozycji w budżecie 

5 

W budżecie zadania zaplanowano min. 0,5% środków na 

działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD  

w ramach LSR 

0 lub 2 
Na podstawie wydzielonej 

pozycji w budżecie  

6 
Udział wkładu własnego w realizację zadania jest większy  

o 10 punktów procentowych od wymaganego 
0 lub 2 

Na podstawie złożonego 

wniosku 

7 

Wnioskodawca spełnia 3 z 4 warunków:  

1-posiada doświadczenie odpowiednie do przedmiotu 

zadania, które chce realizować 2-posiada kwalifikacje 

odpowiednie do przedmiotu zadania, które chce realizować 

3-posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu zadania, które 

chce realizować 4-wykonuje działalność odpowiednią do 

przedmiotu zadania, które chce realizować 

0 lub 2 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

8 

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi 

działalność i/lub ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR 

od co najmniej 12 miesięcy 

0 lub 2 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

9 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez 

pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu 

dotyczącym danego Konkursu 

0 lub 3 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

10 

W budżecie zadania zaplanowano min. 50% środków 

działania w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 

5 000 mieszkańców. 

0 lub 2 
Na podstawie złożonego 

wniosku 

SUMA  X 

Imię i Nazwisko Oceniającego Data Podpis 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru zadania: 60%. 

 

Maksymalna liczba punktów 28. 

 


