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OCENA MERYTORYCZNA – KARTA OCENY ZGODNO ŚCI OPERACJI  

Z LOKALNYMI KRYTERIAMI 
dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych na obszarze LGD Dunajec-Biała  

do działania „Odnowa i rozwój wsi ” 
(wypełnić wyłącznie pola na białym tle) 

 
Nazwa operacji:  
 

 
 

Nr operacji wg 
kolejno ści 
wpływu i data 
złożenia 
wniosku:  

 Data przeprowadzenia oceny 
merytorycznej:  

 

Nazwa 
wnioskodawcy  

  

Operacja w ramach działania PROW 
2007-2013: 

Odnowa i rozwój wsi  

 Zgodność operacji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi z lokalnymi kryteriami: 
L.p

. 
Lokalne kryteria oceny operacji  Waga Przyznana 

ocena  
1. Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów 

współfinansowanych ze środków UE: 
0pkt- brak doświadczenia 
1pkt-  wnioskodawca zrealizował od 1 do 3 projektów 
2pkt- wnioskodawca zrealizował od 4 projektów 

1  

2. Stosunek wnioskowanej kwoty pomocy do liczby osób 
zamieszkałych w miejscowościach realizacji projektu: 
1pkt-od 101 
2pkt- od 51 do 100 
3 pkt- do 50 

2  

3. Rozwój infrastruktury turystycznej, kulturalnej i sportowej: 
0pkt –projekt nie dotyczy infrastruktury ocenianej w 
niniejszym kryterium 
1 pkt- rozwój infrastruktury turystycznej lub kulturalnej lub 
sportowej 
2 pkt- rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej 
3 pkt- rozwój infrastruktury turystycznej, kulturalnej i 
sportowej 

3  

4. Innowacyjność projektu: 
0pkt-brak innowacyjności 
1pkt-projekt innowacyjny w skali beneficjenta 
2pkt- projekt innowacyjny na terenie gminy, w której 
projekt jest realizowany 
3pkt-projekt innowacyjny na terenie LSR 

2  

5. Oddziaływanie na środowisko: 
0 pkt - projekt oddziałuje negatywnie na środowisko 
 1 pkt- projekt jest neutralny dla środowiska 
2pkt- projekt oddziałuje pozytywnie  na środowisko (bez 
wykorzystania energii odnawialnej) 
3pkt- projekt oddziałuje pozytywnie  na środowisko z 

2  



wykorzystaniem energią odnawialną 

6. Oddziaływanie operacji dotyczy (oceniany jest zasięg 
oddziaływania operacji oraz powszechność pożytków z jej 
realizacji): 
1 pkt – od  jednej  do dwóch miejscowości 
2 pkt –  od trzech do pięciu miejscowości 
3 pkt – co najmniej sześciu miejscowości 
 

3  

7. Wkład własny wyższy od wymaganego wkładu własnego: 
0pkt- minimalny wkład własny 
1pkt- 1%-10% powyżej wkładu minimalnego 
2 pkt-  11%-20% powyżej wkładu minimalnego 
3pkt-powyżej 21% powyżej wkładu minimalnego 

1  

SUMA PUNKTÓW:   

Minimalna liczba punktów, jaką musi uzyskać operacja w ramach oceny to 35% 
 z maksymalnej liczby punktów dla danego działania 

 
 

………………………………………………. 
czytelny podpis członka Rady Decyzyjnej 

 
 

Instrukcja wypełniania KARTY OCENY  MERYTORYCZNEJ –  KARTA OCENY 
ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI 

do działania „Odnowa i rozwój wsi”  
 

 
I Informacje ogólne  
 
1. Wypełnia się wyłącznie pola na białym tle. 
2. Wszystkie rubryki zawarte w tabeli muszą być wypełnione, w przeciwnym razie głos uważa się 

za nieważny. 
3. Karty muszą być wypełnione piórem, długopisem lub cienkopisem. 
4. Znaki „X” winny być postawione w polu przeznaczonego na to kwadratu. 
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 (numer wniosku, nazwa wnioskodawcy, nazwa projektu) 
 

II Instrukcja wypełnienia karty oceny zgodno ści operacji z LSR 
 
A:Informacje ogólne 
Nazwa operacji:  wpisuje się nazwę operacji 
Nr operacji wg kolejno ści wpływu i data zło żenia wniosku: wpisuje się numer operacji wg 
kolejności wpływu i data złożenia wniosku 
Data przeprowadzenia oceny merytorycznej:  wpisuje się datę przeprowadzenia oceny 
merytorycznej 
Nazwa wnioskodawcy:  wpisuje się nazwę wnioskodawcy 
 
B: Zgodno ść operacji w ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI z lokalnymi kryteriami 
 
W punktach 1-7 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 po wcześniejszym przemnożeniu przez wagi. 


