Załącznik Nr 3/a
do Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania
realizowanych przez podmioty inne niż LGD

KARTA OCENY PREMIUJĄCEJ
OPERACJI
REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD Z WYŁĄCZENIEM
OPERACJI Z ZAKRESU PODEJMOWANIA ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

LP. KRYTERIUM

1.

Stopień
wykorzystania
lokalnych
zasobów w
operacji

OPIS KRYTERIUM

Preferuje się operacje
wykorzystujące lokalne
zasoby kulturowe,
przyrodnicze, historyczne
na zasadzie integracji i
współpracy z lokalną
społecznością
Wymagane uzasadnienie:
W komentarzu
Projektodawca opisuje
jakie lokalne zasoby będzie
wykorzystywał w projekcie
oraz udokumentuje ich
wykorzystanie za pomocą
oświadczenia, deklaracji,
umowy, zaświadczenia
konserwatora zabytków.
Rada ocenia czy operacja
wykorzystuje lokalne

PUNKTACJA

6 pkt – Operacja wykorzystuje trzy lokalne zasoby
4 pkt – Operacja wykorzystuje dwa lokalne zasoby
2 pkt – Operacja wykorzystuje jeden lokalny zasób
0 pkt – Operacja nie wykorzystuje lokalnych zasobów

ŹRÓDŁO
WERYFIKA
CJI

Wniosek
o przyznanie
pomocy w
ramach LSR/
Deklaracja/
Inne
dokumenty/
karta opisu
projektu

LICZBA
PRZYZNANY
CH
PUNKTÓW

UZASADNIENIE
PRZYZNANEJ
PUNKTACJI

zasoby tj.:
a) Zasoby kulturowe –
folklor, twórczość
ludowa, potrawy
regionalne,
obrzędy, stroje
ludowe, obiekty
zabytkowe i inne
b) Zasoby
przyrodnicze –
flora i fauna, parki,
rezerwaty, i
pomniki przyrody,
elementy chronione
i inne,
wykorzystanie
działek i
nieruchomości
położonych przy
szlakach
turystycznych, na
trasie Ekomuzeum
c) Zasoby historyczne
–związane z
historią
miejscowości,
wartościami,
ludnością np.
legendy, pomniki
historii
Przez jeden lokalny zasób
rozumie się jeden rodzaj
w/w zasobów tj. lokalne

zasoby kulturowe,
przyrodnicze, historyczne
np. nieodpłatne użyczenie
działki na realizację
zadania, nieodpłatne
użyczenie sprzętu,
nieodpłatne użyczenie
materiałów piśmienniczych

2.

Partnerstwo
w realizacji
operacji

Preferuje się operacje
wykazujące bezpłatne
zaangażowanie partnerów
w realizację operacji w
zakresie wkładu
merytorycznego, promocji
projektu, użyczenia
sprzętu, użyczenia gruntu.

6 pkt – Operacja w sposób udokumentowany
angażuje co najmniej trzech partnerów

Wymagane uzasadnienie:
Projektodawca wskazuje
partnerów w projekcie,
opisuje współpracę z nimi,
udawania, że projekt jest
skonsultowany ze
środowiskiem.
Udokumentowaniem
współpracy wnioskodawcy
z partnerami są umowy
partnerskie, i/lub
deklaracje współpracy,
i/lub porozumienia
współpracy i/lub umowy
i/lub oświadczenia o
współpracy szczegółowo

0 pkt – Operacja nie angażuje żadnego partnera

4 pkt – Operacja w sposób udokumentowany
angażuje dwóch partnerów
2 pkt – Operacja w sposób udokumentowany
angażuje jednego partnera

Wniosek
o przyznanie
pomocy w
ramach LSR/
Umowa
partnerska/
Deklaracja/
Inne
dokumenty/
karta opisu
projektu

pokazujące jego wkład w
realizację projektu
Kryterium będzie
weryfikowane na
podstawie umowy
partnerskiej, i/lub
deklaracji współpracy, i/lub
porozumienia współpracy
i/lub umowy i/lub
oświadczenia o współpracy.
Wszystkie w/w dokumenty
muszą precyzować podział
zadań w projekcie.

3.

Wzmocnienie
mocnej strony
lub osłabienie
słabej
wskazanej
w analizie
SWOT

Preferuje się operacje
mające pozytywny wpływ
na cechy zapisane w
analizie SWOT
Wymagane uzasadnienie:
Projektodawca uzasadnia
w jaki sposób operacja
przyczyni się do osłabienia
słabych stron i/lub
wzmocnienia mocnych
stron.
(W sytuacji w której
następuje wzmocnienie np.
2 mocnych stron i
jednoczesne osłabienie np.
3 słabych stron – wyniki do
obliczenia liczby punktów

4 pkt – Operacja wzmacnia więcej niż dwie mocne
strony/osłabia więcej niż dwie słabe strony wskazane
w analizie SWOT
2 pkt – Operacja wzmacnia więcej niż jedną mocną
stronę/osłabia więcej niż jedną słabą stronę wskazane
w analizie SWOT
0 pkt – Operacja nie wzmacnia żadnej mocnej
strony/nie osłabia żadnej słabej strony wskazane
w analizie SWOT

Wniosek o
przyznanie
pomocy w
ramach LSR/
karta opisu
projektu

sumują się – np. projekt
wzmacnia 2 mocne strony i
osłabia 3 słabe = 2 + 3 = 5
– projekt otrzymuje
maksymalną liczbę punktów
jako że ma pozytywny
wpływ na 5 cech
zapisanych w analizie
SWOT.

SUMA

Data i podpis Przewodniczącego i Sekretarza Rady:

