Karta oceny kryteria merytoryczne dla operacji grantowych

Znak sprawy:
OCENA MERYTORYCZNA
OCENA DOSTĘPU NA ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ
WERYFIKACJA 0/1
Zgodność z LSR

Tak

Nie

Czy operacja jest zgodna z co najmniej jednym celem szczegółowym LSR ?

Tak

Nie

Czy operacja jest zgodna z przynajmniej jednym przedsięwzięciem LSR?

Tak

Nie

Czy operacja planuje osiągnąć wartości wskazane w przynajmniej jednym ze wskaźników LSR?

Tak

Nie

Czy operacja jest zgodna z co najmniej jednym celem ogólnym LSR?

Uzasadnienie pisemne
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KRYTERIA MERYTORYCZNE – KRYTERIA WYBORU OPERACJI
Lp.

Nazwa kryterium

Siatka oceny

Punkty za

uwagi

Waga

spełnienie

Ilość
przyznanych
punktów

kryteriów od
do
1.

Partnerstwo

Od 0 do 3

2.

Wykorzystanie zasobów
lokalnych:
•
ludzkich,
•
przyrodniczych,
•
kulturowych.

Od 0 do 3

Projekt nie angażuje partnerów – 0 pkt.
Projekt angażuje 1 partnera – 1 pkt.
Projekt angażuje 2 partnerów - 2 pkt.
Projekt angażuje 3 partnerów – 3 pkt.
•
•
•
•

3.

Grupa docelowa operacji

Od 0 do 3 pkt

Operacja nie wykorzystuje żadnych zasobów
lokalnych -0 pkt
Operacja wykorzystuje 1 z wymienionych
zasobów lokalnych – 1 pkt
Operacja wykorzystuje 2 z wymienionych
zasobów lokalnych – 2 pkt
Operacja wykorzystuje 3 z wymienionych
zasobów lokalnych – 3 pkt

Projekt skierowany jest do grup defaworyzowanych
(młodzież do 30 roku życia, seniorzy, osoby
niepełnosprawne):
Projekt nie jest skierowany do żadnej z grup
defaworyzowanych: 0 pkt.
Projekt skierowany jest do 1 grupy defaworyzowanej: 1 pkt.
Projekt skierowany jest do 2 grup defaworyzowanych- 2
pkt.
Projekt skierowany jest do 3 grup defawotyzowanych: 3 pkt.

Preferowane będą operacje angażujące
partnerów społecznych z obszaru LSR
„Polesie”.

5

Preferuje się operacje wykorzystujące
jednocześnie wszystkie 3 wymienione typy
zasobów lokalnych.

5

Młodzież do 30 roku życia - niezależnie od
statusu na rynku pracy; Seniorzy- osoby po
50 roku życia; osoby niepełnosprawne z
orzeczeniem o niepełnosprawności.

5

Szczegółowy opis udziału grup
defaworyzowanych w operacji musi być
ujęty w dokumentach aplikacyjnych.

2

4.

Wielkość miejscowości w
której realizowana jest
operacja

Od 0 do 5 pkt

Operacja realizowana jest w miejscowości powyżej 15 tys.
mieszkańców – 0 pkt

Preferowane są operacje realizowane w
miejscowościach poniżej 5 tys.
mieszkańców- na podstawie danych GUS.

3

Operacja realizowana jest w miejscowości powyżej 10 tys.
mieszkańców –1 pkt
Operacja realizowana jest w miejscowości od 5 do 10 tys.
mieszkańców – 2 pkt
Operacja realizowana jest w miejscowości do 5 tys.
mieszkańców – 5 pkt
5.

Korzystanie ze wsparcia
oferowanego przez LGD w
zakresie przygotowania
wniosku

Od 0 do 2 pkt

Wnioskodawca nie korzystał z żadnej formy wsparcia w
zakresie przygotowania wniosku- 0 pkt
Wnioskodawca skorzystał z doradztwa lub szkoleń
indywidualnego - 1 pkt
Wnioskodawca skorzystał ze szkoleń i doradztwa
indywidualnego – 2 pkt

Kryterium preferuje operacje, realizowane
przez Wnioskodawców, którzy w trakcie
przygotowywania wniosku o przyznanie
pomocy korzystali ze szkoleń i doradztwa
oferowanego przez LGD.
Informacja na podstawie kart doradztwa
oraz list obecności na szkoleniach.

5

6.

Operacja jest innowacyjna lub
wspiera innowacje.

Od 0 do 3 pkt

Operacja jest innowacyjna dla 1 gminy 1 pkt
Operacja jest innowacyjna dla co najmniej 3 gmin – 2 pkt
Operacja jest innowacyjna dla co najmniej 6 gmin – 3 pkt

Przez innowacyjność 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.

3

7.

Promocja LGD „Polesie”

Od 0 do 4

Projekt nie przyczynia się do promocji marki LGD „Polesie”0 pkt.
Projekt promuje markę LGD „Polesie” na terenie LGD
„Polesie”- 2 pkt.
Projekt promuje markę LGD „Polesie” na terenie i poza
terenem LGD „Polesie”- 4 pkt.

Preferowane będą operacje przyczyniające
się do promocji marki LGD „Polesie”.
Wnioskodawca zobowiązany jest do
przedstawienia wyczerpujących informacji
na temat planowanych form i kanałów
promocyjnych.

2

pkt.

3

8.

Doświadczenie w realizacji
projektów wspartych ze
środków zewnętrznych

Od 0 do 2

9.

Projekt propaguje rozwiązania
sprzyjające ochronie
środowiska lub zmian klimatu

Od 0 do 4 pkt

10.

Czas realizacji operacji

Od 0 do 3

pkt.

Wnioskodawca nie posiada posiada doświadczenia w
realizacji projektów zewnętrznych – 0 pkt.
Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji 1
projektu wspartego ze środków zewnętrznych – 1 pkt.
Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji 2 lub
więcej projektów wspartych ze środków zewnętrznych – 2
pkt.

Preferowani będą wnioskodawcy, którzy
wykażą się doświadczeniem w prawidłowej
realizacji projektów wspartych ze środków
zewnętrznych.

3

Projekt nie propaguje rozwiązań sprzyjających ochronie
środowiska lub zmian klimatu – 0 pkt.
Projekt propaguje rozwiązania sprzyjające ochronie
środowiska lub zmian klimatu – 4 pkt.

Kryterium preferuje operacje, które
propagują ochronę środowiska lub
klimatu.

1

Preferuje się operacje trwające krócej niż 6
m-cy

1

•
•
•
•

Operacja będzie trwała powyżej 24 m-cy- 0 pkt
Operacja nie będzie trwała dłużej niż 18 m-cy – 1
pkt
Operacja nie będzie trwała dłużej niż 12 m-cy – 2
pkt
Operacja nie będzie trwał dłużej niż 6 m-cy – 3 pkt

Pisemne uzasadnienie

Razem przyznanych punktów

Sporządził
Imię i nazwisko
Data i podpis

4

