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Zał�cznik nr 3. do   
 do Regulaminu Organizacyjnego Rady Decyzyjnej  

Lokalnej Grupy działania 
Partnerstwo Borów Niemodli�skich 

KARTA OCENY OPERACJI 
( działania Odnowa i rozwój wsi oraz tzw. małe projekty)  

 I. Etap 1: ZGODNO�� Z LOKALN� STRATEGI� ROZWOJU
(Do wypełnienia przez Członków Rady)

1. Numer ewidencyjny projektu:  

1. Zgodno�� z Lokaln� Strategi� Rozwoju UWAGI Tak / Nie  

1.2. Operacja na obszarze LGD  � / �

1.3.  Wnioskodawca jest członkiem LGD � / �

1.4.  Projekt wpisuje si� przynajmniej jedno z przedsi�wzi�� LSR : Wstaw X  

1.4.1. Przedsi�wzi�cie 1.Zrównowa�one 
gospodarowanie zasobami naturalnymi   �  
1.4.2. Przedsi�wzi�cie 2. Rozwój agroturystyki, bazy 
gastronomicznej i noclegowej oraz rozwój turystyki 
aktywnej  

�

1.4.3. Przedsi�wzi�cie 3. Odtworzenie i wykorzystanie 
dawnych zawodów , r�kodzielnictwa, i produktów 
regionalnych 

�  

1.4.4. Przedsi�wzi�cie 4. Przestrze� kultur – 
zagospodarowanie dziedzictwa kulturowego  Borów 
Niemodli�skich  

�

1.4.5. Przedsi�wzi�cie 5. Krajobrazy- 
zagospodarowanie dziedzictwa przyrodniczego Borów 
Niemodli�skich 

�  

1.4.6. Przedsi�wzi�cie 6. Aktywizacja kulturalno-
sportowo-rekreacyjna �
1.4.7. Przedsi�wzi�cie 7. Wzmocnienie potencjału 
administracyjnego  organizacji społecznych  �

2. Decyzja :  Tak /Nie

2.1.Projekt zgodny z LSR- Kwalifikuje si�  do Etapu 2  � / �

A. Zatwierdzone : Imi� i nazwisko:  Data:  Podpis: 

Członek Rady  
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II. Etap 2: KRYTERIA LOKALNE (Do wypełnienia przez Członków Rady) 

Numer ewidencyjny projektu: 

1. Kryteria lokalne:   
1.1. KULTURA&NATURA: Punktacja Przyznano 
Projekt nie  ma wpływu na zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i 
kulturowego  

0 

Projekt wpływa pozytywnie na ochron� i promocj� dziedzictwa 
kulturowego lub przyrodniczego  

1 

Projekt wpływa pozytywnie na ochron� i promocj� dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego 

2 

1.2. PARTNERSTWO:  Punktacja Przyznano 

Projekt nie anga�uje partnerów 0 
Projekt realizowany przy współpracy z co najmniej jednym partnerem  2 
1.3. SPECYFIKA: Punktacja Przyznano 
Projekt nie wzmacnia specyfiki wsi  0 
Projekt wzmacnia specyfik� wsi  2 
1.4.KONTYNUACJA: Punktacja Przyznano 
Wnioskodawca nie przewiduje kontynuowania działa�  0 
Wnioskodawca przewidział kontynuacj� ale nie wskazał działa�  1 
Wnioskodawca przewidział kontynuacj� i wskazał działania 2 
1.5.GRUPY KLUCZOWE: Punktacja Przyznano 
Projekt nie anga�uje grup kluczowych 0 
Projekt anga�uje co najmniej jedn� grup� kluczow� 1 
Projekt anga�uje co najmniej dwie grupy kluczowe 2 
1.6.WNIOSKODAWCA:  Punktacja Przyznano 
Wnioskodawca inny ni� organizacja pozarz�dowa   0 
Wnioskodawc� jest organizacja pozarz�dowa 1 
1.7.OBSZAR SPOŁECZNY :  Punktacja Przyznano 
Projekt realizowany w jednym z obszarów : 
kulturalnym lub edukacyjnym, lub sportowo-rekreacyjnym 

1 

Projekt realizowany w dwóch z trzech obszarów: 
Kulturalnym, edukacyjnym, lub sportowo- rekreacyjnym 

2 

Projekt realizowany w trzech obszarach 
kulturalnym, edukacyjnym i  sportowo-rekreacyjnym  

3 

1.8. KONSULTACJE : Punktacja Przyznano 
Brak za�wiadczenia o przeprowadzeniu konsultacji  0 
Zał�czone za�wiadczenie o przeprowadzeniu konsultacji   1 
1.9. SUMA PUNKTÓW  MAX 15 

III. Etap 2: ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU 
2. Zasi�g oddziaływania  projektu:  Punktacja Lokalnie Na obszarze 

LGD 

2.1.Niskie 1 

2.2.	rednie 2 

2.3.Wysokie 3 

  

2.4. Oddziaływanie razem :  

B. Zatwierdzone : Imi� i nazwisko:  Data:  Podpis: 

Członek Rady     
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IV. Podsumowanie:  
(Do wypełnienia przez sekretarzy posiedzenia Rady Decyzyjnej) 

1. Numer ewidencyjny projektu:  

2. Projekt zgodny z LSR  TAK  NIE 

2.1.Ilo�� głosów : � �

2.2. Projekt stosunkiem głosów :                             mie�ci si� w przedsi�wzi�ciu nr :  

3. Waga  projektu: 3.3. Punkty lokalne x  oddziaływanie  

3.1.Punkty lokalne 
…..…./..…….=  

3.2.Oddziaływanie 
…..…./…..….= 

3.4.Pozycja na li�cie rankingowej   

3.5. Projekt mie�ci si� z limicie TAK   
 NIE      

3.6. Projekt spełnia minimalne wymagania 25% oceny punktowej  TAK   
 NIE      


C. Zatwierdzone :  

Imi� i nazwisko:  Data:  Podpis: 

Przewodnicz�cy Rady    

Sekretarz I    

Sekretarz II     



15

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA  KARTY OCENY OPERACJI 
( działania Odnowa i rozwój wsi oraz ) 

Rozdział I. Sposób wypełniania Karty.  
1. Przed  przyst�pieniem do wypełnienia Karty nale�y szczegółowo zapozna� si�

z Lokaln� Strategi�  Rozwoju Partnerstwa Borów Niemodli�skich;  w szczególno�ci z 
Regulaminem Organizacyjnym  Rady Decyzyjnej. 

2. Kart� wypełnia si� r�cznie długopisem, piórem,  cienkopisem lub komputerowo.  
3. Wszystkich poprawek  nanoszonych na Kart� w trakcie jej wypełniania nale�y dokonywa� w 

sposób umo�liwiaj�cy  identyfikacj� zapisu sprzed korekcji, tj., przekre�lenie poziom� kresk�, oraz 
opatrzenie dat� i parafk� Członka Rady, który dokonuje korekty.  

Rozdział II. Opis wypełniania poszczególnych pól Karty oceny 

CZ��� I. ETAP 1: ZGODNO�� Z LOKALN� STRATEGI� ROZWOJU 

Przed wydaniem Kart oceny operacji(cz��� I-III)  członkom Rady Decyzyjnej Sekretarze posiedzenia 
nanosz� na poszczególnych Kartach numery Kart  w tabeli B. wpisuj�c numer karty/ilo�� Członków 
Rady uprawnionych do głosowania. 

Karty oceny operacji wypełniaj� członkowie Rady uprawnieni do głosowania. Pozostali członkowie 
Rady s� zobowi�zani wypełni� wnioski o wył�czenie z oceny operacji, które doł�cza si� do cało�ci 
dokumentacji.  

1. numer ewidencyjny projektu: nale�y wpisa� numer wniosku zgodny z potwierdzeniem przyj�cia 
wniosku  

I.1. zgodno�	 z Lokaln� Strategi� Rozwoju - Operacja jest zgodna ze strategi� je�li odpowied� na 
pytania  I.1.2 i I.1.3  jest twierdz�ca  oraz w punkcie I.4 Projekt wpisuje si
 przynajmniej jedno z 
przedsi
wzi
	 LSR członek Rady zaznaczył przynajmniej jedno przedsi�wzi�cie.  

I.2. decyzja:  je�li projekt został uznany za zgodny z LSR, Członek Rady  przyst�puje do wypełniania 
Cz��ci II. Etap 2: Kryteria Lokalne. 

II. tabela A.  Ka�dy Członek Rady, który kart� uzupełniał, zobowi�zany jest do zło�enia 
własnor�cznego podpisu.   

CZ��� .  II. ETAP 2: KRYTERIA LOKALNE  
1. numer ewidencyjny projektu: nale�y wpisa� numer wniosku zgodny z potwierdzeniem przyj�cia 
wniosku  

W tej cz��ci zło�ony wniosek ocenia si� przyznaj�c mu okre�lon� ilo��  punktów za wpisywanie si� w 
Kryteria Lokalne Partnerstwa Borów Niemodli�skich.  
Ocena ta winna by� wykonywana wg nast�puj�cego klucza:  

Kryterium Opis szczegółowy Pun-
kty 

1.1.1.Projekt nie  ma wpływu na 
zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i 
kulturowego –w tym kryterium przyznajemy 
0  punktów dla projektów , które nie maj�
zwi�zku z zasobami naturalnymi i 
kulturowymi obszaru.  

0 

III .1.1. KULTURA &NATURA: Odniesienie do punktów 
SWOT: 
I.S.1- negatywne postrzeganie ochrony obszarów 
przyrodniczych wynikaj�ce z przekonania, �e ogranicza to 
rozwój (nieznajomo�� zasad ochrony przyrody) 
I.S.4- słaba znajomo�� zasobów w�ród mieszka�ców 
II.Z.3- globalizacja- zanik tradycji 
II.M.1-6- zasoby kulturowe i przyrodnicze (wymienione w 
poszczególnych punktach) 
II.M.10- specyficzne imprezy 
I.M.3- sie� rezerwatów przyrody i innych obszarów 
chronionych 

1.1.2.Projekt wpływa pozytywnie na 
ochron� i promocj� dziedzictwa 
kulturowego lub przyrodniczego – w tym 

1 
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kryterium przyznajemy 1 punkt je�li projekt 
ma zwi�zek  z zasobami wył�cznie 
kulturowymi  lub wył�cznie przyrodniczymi 
obszaru.  

I.M.5- torfowiska i cieki wodne 
Wybór kryterium „Kultura&natura” podyktowany jest tym, �e 
Bory Niemodli�skie charakteryzuj� si� du�ymi zasobami 
przyrodniczymi i kulturowymi. Niestety mieszka�cy nie 
zdaj� sobie sprawy z tych zasobów a cz�sto nie rozumiej�
potrzeby ich ochrony i ewentualnego wła�ciwego 
wykorzystania. Kryterium b�dzie wi�c wspiera� działania, 
które b�d� przybli�a� zasoby i promowa� ich wła�ciw�
ochron�. Mowa tu zarówno o zasobach naturalnych jak i 
kulturowych (zabytki ale i tradycje). 
Mierzalno�� w dwóch obszarach 1- Kultura, 2- Natura. 
Punkty s� przyznawane w zale�no�ci od ILO	CI obszarów 
w których realizowany b�dzie projekt., tj. 0 obszarów- 0 
punktów,1 obszar- 1 punkt, 2 obszary- 2 punkty (przy czym 
1 obszar to kultura, 2 to natura).

1.1.3.Projekt wpływa pozytywnie na 
ochron� i promocj� dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego- w tym 
kryterium przyznajemy 2 punkty dla 
projektów , które swoim zakresem 
przyczyniaj� si� do zachowania  ł�cznie 
zasobów kulturowych i przyrodniczych 
obszaru 

2 

1.2.1.Projekt nie anga�uje partnerów-  w 
tym kryterium przyznajemy  0 punktów dla 
projektów które s� realizowane bez udziału 
innych podmiotów lub osób fizycznych. 

0 

III .1.2. PARTNERSTWO: Odniesienie do punktów SWOT: 
III.S.11- małe zrozumienie dla partnerstw i porozumie�
III.M.2- aktywno�� grup nieformalnych 
III.M.11- du�a ilo�� NGO. 
Na terenie Borów Niemodli�skich istnieje bardzo du�a 
aktywno�� w organizowaniu si� w grupy formalne (np. 
NGO) oraz nieformalne (np. Grupy Odnowy wsi). Niestety 
potencjał ten nie jest wykorzystany, poniewa� grupy te nie 
potrafi� ze sob� współpracowa� i nie porozumiewaj� si� ze 
sob� dla wspólnych celów. Zatem grupy te wykazuj� małe 
zrozumienie dla porozumie� i partnerstw. Kryterium b�dzie 
wi�c wykorzystywało fakt istnienia tych grup oraz b�dzie je 
ukierunkowywało do podejmowania działa� partnerskich.  
Mierzalno��: Punkty przyznaje si� w zale�no�ci od ilo�ci 
partnerów, i tak:” 
0 partnerów- 0 punktów, min. 1 partner- 2 punkty 
Kryterium mierzone jest ILO	CI� partnerów. 

1.2.2.Projekt realizowany przy współpracy z 
co najmniej jednym partnerem- w tym 
kryterium przyznajemy 2 punkty dla 
projektów realizowanych przy współpracy 
podmiotów  zewn�trznych, zarówno osób 
prawnych jak i fizycznych. Przez 
współprac� nale�y równie�  rozumie�
wsparcie naukowe i merytoryczne instytucji 
zewn�trznych np. placówek badawczych 
czy edukacyjnych. W tej kategorii nale�y 
uwzgl�dni� równie� uzyskane przez 
wnioskodawc�  patronaty  honorowe.  

2 

1.3.1. Projekt nie wzmacnia specyfiki wsi – 
w tej kategorii przyznajemy 0 punktów   dla 
projektów realizowanych w oderwaniu od 
zasobów  wsi. Nale�y  tu równie� bra� pod 
uwag� projekty, których realizacja w innych 
wsiach przyczyniałaby si� do wzmocnienia i 
wykorzystania specyfiki, jednak�e w miejscu 
planowanej w  realizacji projektu nie ma 
racji bytu. Np. muzeum porcelany w 
Strzeleczkach, muzeum martyrologii w 
Prószkowie.  

0 

III .1.3. SPECYFIKA: Odniesienie do SWOT: 
I.M.3- sie� rezerwatów przyrody i innych obszarów 
chronionych 
I.M.5- torfowiska i cieki wodne 
II.M.1-6- zasoby kulturowe i przyrodnicze (wymienione w 
poszczególnych punktach) 
II.M.10- specyficzne imprezy. 

Spo�ród wszystkich zasobów Borów Niemodli�skich nale�y 
zwróci� szczególna uwag� na te, które wyró�niaj� obszar 
na mapie województwa. S� to wła�nie specyficzne 
rezerwaty przyrody oraz w szczególno�ci wyj�tkowe 
torfowiska i obszary podmokłe. Równie� w�ród imprez s�
takie, które nawet w skali kraju s� wyró�niaj�ce tj. Złota 
Kosa czy Winobranie. Wybór tego kryterium podyktowany 
jest tym aby zwró� baczniejsz� uwag� wła�nie na te 
wyró�niaj�ce si� zasoby, promowa� je i nada� im 
wi�kszego ni� obecnie znaczenia. Te wła�nie zasoby 
specyficzne b�d� stanowi� o charakterze i wizerunku 
Borów Niemodli�skich.  
Mierzalno��: Projekt nie obejmuje wymienionych w LSR 
obszarów specyficznych- 0 punktów, projekt obejmuje 
wymienione w LSR obszary specyficzne – 1 punkt. 

1.3.2. Projekt wzmacnia specyfik� wsi – w 
tej kategorii przyznajemy 2 punkty dla 
projektów opartych na lokalnych  zasobach, 
wykorzystuj�cych specyficzne 
uwarunkowania wsi, wzmacniaj�cych ich 
niepowtarzalno�� i podkre�laj�ce 
unikatowych charakter. Np. „Winobranie w 
Winowie”, „Karpik w Niemodlinie”  czy 
muzeum porcelany w Tułowicach, muzeum 
fajansu w Prószkowie.  

2 

III. 1.4.KONTYNUACJA: Odniesienie do SWOT: 
III.S.2- słaba kreatywno�� wi�kszo�ci mieszka�ców 
spowodowana m.in. „uzale�nieniem” od gminy (...) 
III.S.6- brak spójnych wizji rozwojowych mikroregionu i wsi. 
Wybór tego kryterium nast�pił na podstawie analizy 

1.4.1.Wnioskodawca nie przewiduje 
kontynuowania działa� –  w tym kryterium 
przyznajemy 0 punktów je�li zło�ony projekt 
nie przewiduje kontynuacji po zako�czeniu 
finansowania w ramach �rodków LEADER, 

0 
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efekty projektu s� jednorazowe i nie b�d�
wykorzystywane jako podstawa dalszych 
działa� wnioskodawcy.  

1.4.2. Wnioskodawca przewidział 
kontynuacj� ale nie wskazał działa� – w tym 
kryterium przyznajemy 1 punkt dla projektu 
je�li wnioskodawca przewidział/ zało�ył 
kontynuowanie projektu, tj. jego 
funkcjonowanie po zako�czeniu 
finansowania w ramach LEADER , jednak�e 
nie wskazał konkretnych działa�  
gwarantuj�cych jego kontynuacj�.  

1 

działalno�ci społecznej na obszarze Borów Niemodli�skich 
przedstawionej w SWOT. Mieszka�cy wsi podejmuj� si�
cz�stokro� nieprzemy�lanych, przypadkowych projektów, 
które nie s� zbie�ne z �adnymi dokumentami rozwojowymi 
wsi jak np. z Planem Odnowy Miejscowo�ci. Najcz��ciej 
projekty infrastrukturalne jak np. remont �wietlic nie jest 
powi�zany z pó�niejszym wykorzystaniem tych 
wyremontowanych ju� �wietlic. Innymi słowy mieszka�cy 
remontuj� �wietlice, w których pó�niej nie wiedz� co robi�
(zjawisko „pustych wyremontowanych �wietlic”). Dzieje si�
tak m.in. z uwagi na fakt, �e �rodki gminy s� przekazywane 
stosunkowo łatwo, tak�e z tego powodu by zaspokoi�
(=wyciszy�) cz�sto roszczeniowe postawy mieszka�ców. 
Przystosowani do tak łatwych �rodków mieszka�cy 
podejmuj� si� projektów podstawowych bez okre�lania ich 
pó�niejszego funkcjonowania. Tak powstaj� przytaczane 
wyremontowane �wietlice, w których pó�niej nic si� nie 
dzieje czy np. boiska, które po zrealizowaniu projektu 
zarastaj� bo nie powołano na wsi np. klubu sportowego. 
Kryterium b�dzie wspiera� przemy�lane i rozwojowe 
projekty, których efekty b�d� wykorzystywane tak�e po 
zako�czeniu realizacji, projekty które b�d� wpisywały si� w 
szerszy kontekst rozwoju, a nie b�d� stanowiły „projektu 
dla projektu”.

1.4.3. Wnioskodawca przewidział 
kontynuacj� i wskazał działania- w tym 
kryterium przyznajemy  2 punkty dla 
projektu w którym wnioskodawca wskazał 
wyra�nie sposób kontynuowania operacji po 
zako�czeniu finansowania w ramach osi 
LEADER. Np. wykazał  plan zaj�� w 
wyremontowanej w ramach projektu 
�wietlicy ze wskazaniem �ródeł 
finansowania tych zaj��, wykazał �ródła 
finansowania abonamentu za stron�
internetow� utworzon� w ramach �rodków 
LEADER, wykazał, i� impreza 
współfinansowana w ramach LEADER 
b�dzie organizowana cyklicznie przy 
finansowaniu z innych �ródeł. 

2 

1.5.1. Projekt nie anga�uje grup 
kluczowych- w tym kryterium przyznajemy 0 
punktów dla projektów, które nie 
anga�uj�/nie dotycz� /nie s� adresowane 
do  �adnej z grup kluczowych, tj. młodzie�y, 
osób starszych i mniejszo�ci. 

0 

1.5.2. Projekt anga�uje co najmniej jedn�
grup� kluczow�- w tym kryterium 
przyznajemy 1 punkt dla projektów, które 
anga�uj�/dotycz�/ s� adresowane do jednej 
z trzech grup kluczowych, tj. tylko 
młodzie�y, tylko osób starszych  lub 
wył�cznie mniejszo�ci. Np. remont �wietlicy 
z przeznaczeniem wył�cznie na cele zaj��
młodzie�owych.  

1 

III .1.5.GRUPY KLUCZOWE: Odniesienie do SWOT: 
II.M.1- Tygiel kultur- wielokulturowo�� regionu 
II.S.4- wielokulturowo�� regionu (niesprawdzona tolerancja)
III.S.5- mentalny podział Borów na gminy za i przed lasu 
III.S.8- bierno�� społeczna ludzi młodych 
III.S.11- małe zrozumienie dla partnerstw i porozumie�. We 
wnioskach do analizy SWOT okre�lono, ze grupami 
kluczowymi jest młodzie�, ludzie starsi oraz mniejszo�ci 
narodowe i religijne. Z analizy SWOT wynika, �e Bory 
Niemodli�skie s� mieszank� kulturow� i narodowo�ciow�. 
Z tego powodu na przestrzeni lat nast�pił w Borach 
mentalny podział na gminy sprzed lasu (z mniejszo�ci�
niemieck�- Strzeleczki, Komprachcice, Prószków) i zza 
lasu (Niemodlin, Łambinowice). Ponadto deklarowana 
tolerancja do mniejszo�ci niemieckiej jest najcz��ciej 
niesprawdzona w rzeczywistym działaniu. Kryterium b�dzie 
wi�c wspiera� te projekty, które poprzez zaanga�owanie 
grup kluczowych (ludzie starsi jako osoby przekazuj�ce 
tradycje oraz ludzie młodzi jako przyjmuj�cy te tradycje) 
b�d� zmniejsza� podziały oraz zagro�enia konfliktów 
kulturowych. Punkty przyznawane w zale�no�ci od ILO	CI 
grup( 1- młodzie�, 2- ludzie starsi, 3- mniejszo�ci)  
zaanga�owanych w realizacj� projektu, i tak: 0 grup- 0 
punktów,  
1 grupa- 1punkt,min. 2 grupy- 2 punkty

1.5.3. Projekt anga�uje co najmniej dwie 
grupy kluczowe- w tym kryterium 
przyznajemy 2 punkty dla projektów które 
anga�uj�/dotycz�/ s� adresowane do 
ł�cznie dwóch lub trzech grup kluczowych, 
np. projekt warsztatów r�kodzieła dla 
młodzie�y prowadzony przez osoby starsze,  
remont �wietlicy z przeznaczeniem na 
zaj�cia młodzie�owe i zaj�cia dla seniorów, 
publikacja o historii wsi, wykonywana przez 
młodzie� na podstawie wywiadów  z 
najstarszymi mieszka�cami wsi.  

2 

1.6.1. Projekt  nie zło�ony przez organizacj�
pozarz�dow�, rozumian� za definicj�
obowi�zuj�c� w ustawie o po�ytku 
publicznym i wolontariacie   

0 

III .1.6. WNIOSKODAWCA:  Odniesienie do SWOT: 
III.S2- słaba kreatywno�� wi�kszo�ci mieszka�ców (...), 
słaba jako�� projektów 
III.S.3- mała samodzielno�� NGO 
III.S.4- postawa roszczeniowa i my�lenie „konsumpcyjne” 1.6.2.Projekt  zło�ony przez organizacj� 1 
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III.Z.1- ograniczone �rodki w bud�ecie UE na rozwój 
obszarów wiejskich.  
Na obszarze Partnerstwa Borów Niemodli�skich istnieje 
du�o organizacji pozarz�dowych, które w wi�kszo�ci nie 
posiadaj� niestety zdolno�ci do sprawnego zarz�dzania i 
funkcjonowania. Przyznanie punktu w tym kryterium opiera  
si� o zapoznanie si� z dokumentami zał�czonymi do 
wniosku, a potwierdzaj�cymi status prawny wnioskodawcy.  

pozarz�dow�, rozumian� za definicj�
obowi�zuj�c� w ustawie o po�ytku 
publicznym i wolontariacie   

1.7.1. Projekt realizowany w jednym z 
obszarów : 
kulturalnym  lub edukacyjnym, lub 
sportowo-rekreacyjnym- w tym kryterium 
przyznajemy  1 punkt dla projektów, które 
poprzez realizacj� zaspokoj� potrzeby 
społeczne mieszka�ców w jednym z trzech 
obszarów. Np. remont �wietlicy z 
przeznaczeniem wył�cznie na zaj�cia 
edukacyjne, remont boiska na którym b�d�
organizowane wył�cznie zaj�cia sportowe.  

1 

1.7.2. Projekt realizowany w dwóch z trzech 
obszarów: 
kulturalnym, edukacyjnym, lub sportowo- 
rekreacyjnym-  w tym kryterium 
przyznajemy 2 punkty dla projektów, które 
poprzez realizacj� zaspokoj� przynajmniej 
dwa obszary. Np. remont boiska do 
rozgrywek sportowych oraz do organizacji 
imprez kulturalnych,  przyrodnicza 
dydaktyczna �cie�ka rowerowa.  

2 

III .1.7.OBSZAR SPOŁECZNY : Odniesienie do SWOT: 
III.S.11-małe zrozumienie dla partnerstw i porozumie�
III.S.12- brak zadowalaj�cej bazy turystycznej i rekreacyjnej
III.S. 13- Zły stan techniczny i niedoposa�enie �wietlic, 
miejsc spotka� i obiektów sportowo-rekreacyjnych 
II.S.6- niedofinansowanie kultury i rekreacji 
III.S.8- bierno�� społeczna ludzi młodych. 

Istnienie wielkich potrzeb w infrastrukturze oraz kapitale 
społecznym na obszarach wiejskich nie podlega dyskusji. 
Ci�gły brak �rodków finansowanych na zadania na wsiach 
powoduje, �e w sytuacji kiedy one si� ju� pojawiaj�, 
„walczy” o nie wiele podmiotów z jednej wsi. To powoduje, 
�e ka�da grupa pragnie „ugra�” jak najwi�cej na rzecz 
projektu tylko i wył�cznie dla siebie. Grupy te najcz��ciej 
nie zdaj� sobie sprawy, ze realizacja ich projektu mo�e 
wspiera� tak�e inne grupy na wsi. Przykładowo LZS który 
wyst�pi o wsparcie remontu boiska, realizuj�c swój projekt 
mo�e wesprze� np. Koło Gospody� Wiejskich, które b�dzie 
miało plac na organizacj� imprez wiejskich (owo 
wyremontowane boisko). Podobnie sprawa z OSP które 
dzi�ki wyremontowaniu remizy mo�e wesprze� miejscowe 
Stowarzyszenie u�yczaj�c im wyremontowanej remizy na 
spotkania lub wystaw�. W ten sposób kryterium 
przeciwstawiaj�c si� chronicznemu niedofinansowaniu 
kultury i rekreacji oraz innych przejawów �ycia społecznego 
na wsi, b�dzie wspiera� takie projekty, które dzi�ki 
porozumieniom i partnerstwu b�d� słu�y� wi�cej ni� jednej 
grupie odbiorców (a wi�c zarówno na rzecz kultury, jak i 
edukacji czy sportu). 

1.7.3. Projekt realizowany w trzech 
obszarach 
kulturalnym, edukacyjnym i  sportowo-
rekreacyjnym -  w tym kryterium 
przyznajemy 3 punkty dla projektów których 
realizacja kompleksowo zaspokaja� b�dzie 
potrzeby  lokalne. Maksymaln� liczb�
punktów otrzyma np. Turniej �niwowania 
metodami tradycyjnymi- Złota kosa, który  
przekazuje wiedz� dotycz�c� dawnej 
wsi(edukacja)  poprzez organizacj�
rozgrywek sportowych ( poszczególne 
konkurencje- rekreacja) w trakcie 
całodziennej biesiady �niwnej- strefa 
kulturalna.   

3 

1.8.1. brak za�wiadczenia o 
przeprowadzeniu konsultacji projektu  

0 
III .1.8. KONSULTACJE : Odniesienie do SWOT: 
III.S2- słaba kreatywno�� wi�kszo�ci mieszka�ców (...), 
słaba jako�� projektów 
I nabór wniosków w ramach Wdra�ania LSR potwierdził 
wyniki przeprowadzonej analizy SWOT- przygotowane 
projekty cz�sto s� kiepskiej  jako�ci, wnioskodawcy maj�
problemy z okre�leniem celu projektów, z oszacowaniem 
bud�etu. Obowi�zek przeprowadzenia konsultacji z 
pracownikami biura pomo�e wyeliminowa� braki w 
zło�onych wnioskach, a jednocze�nie b�dzie pomocne przy 
ocenie wniosku na poziome urz�du Marszałkowskiego, 
który ocenia wnioski pod k�tem formalnym. 

1.8.2. do wniosku zał�czono za�wiadczenie 
o przeprowadzeniu konsultacji projektu ,  

1 

III 1.9. SUMA PUNKTÓW  Wpisa� sum� punktów uzyskanych przez  
operacj� , Maksymalna liczba punktów 
wynosi 15. 
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CZ��CI III.  ETAP 2: ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU   
1. numer ewidencyjny projektu: nale�y wpisa� numer wniosku zgodny z potwierdzeniem przyj�cia 
wniosku  

W tej cz��ci zło�ony wniosek ocenia si� przyznaj�c mu okre�lon� ilo��  punktów za oddziaływanie 
projektu zarówno na  teren miejscowo�ci w której jest realizowany oraz na teren całej LGD. 
Ocena ta winna by� wykonywana wg nast�puj�cego klucza:  

2. Zasi�g 
oddziaływani
a  projektu:  

Punk
tacja 

Lokalnie Na obszarze LGD 

2.1.Niskie 1 

Projekt ma mały wpływ na miejscowo��
w której b�dzie realizowany, anga�uje  
niewielk� ilo�� podmiotów na wsi, 
realizowany jest przy niewielkim 
zaanga�owaniu partnerów.  

Projekt ma mały wpływ na teren 
całego LGD, anga�uje   jedynie 
uczestników z miejscowo�ci w której 
b�dzie realizowany .  

2.2.	rednie 2 

Projekt ma �redni wpływ na 
miejscowo��  w której b�dzie 
realizowany , wnioskodawca podejmuje 
współprac� z podmiotami wewn�trz wsi 
, która mo�e  w przyszło�ci przeło�y�
si� na inne projekty.  

Projekt ma �redni wpływ na teren  
LGD, anga�uje uczestników z 1-3 
gmin członkowskich LGD, nie jest 
skierowany do odbiorców poza  LGD  

2.3.Wysokie 3 

Projekt realizowany przy 
zaanga�owaniu wszystkich organizacji 
na wsi, wnioskodawca nawi�zał równie�
partnerstwo zewn�trzne do celów 
realizacji zadania, efekty realizacji 
projektu b�d� wykorzystywane przez 
mieszka�ców nawet po zako�czeniu  
jego realizacji. 

Projekt ma du�y wpływ na teren 
całego  LGD, anga�uje uczestników z 
wszystkich gmin członkowskich, jest 
równie� skierowany do odbiorców 
poza terenem LGD, podkre�la 
charakter Partnerstwa Borów 
Niemodli�skich , przyczynia si� do   
zewn�trznej promocji LGD 

2.4. 
Oddziaływan
ie  

W tym punkcie nale�y wpisa� SUM� punktów oddziaływania lokalnego  i oddziaływania  
na obszar całego LGD . Maksymalna ilo�� punktów wynosi 6pkt.  

  
III. tabela B.    Ka�dy Członek Rady , który kart� uzupełniał, zobowi�zany jest do zło�enia 
własnor�cznego podpisu. 

CZ��� IV. : PODSUMOWANIE   wypełniana przez Sekretarzy Rady Decyzyjnej  .  
Sekretarze posiedzenia Rady Decyzyjnej po zako�czeniu głosowania nad dan� operacj� zbieraj� od 
poszczególnych członków  dokumenty oceny projektu, na podstawie których dokonuj�  podsumowania 
głosowania.  

IV. 1. numer ewidencyjny projektu: nale�y wpisa� numer wniosku zgodny z potwierdzeniem 
przyj�cia wniosku  

IV.2.1. Ilo�	 głosów: w tym punkcie Sekretarze posiedzenia  wpisuj� wyniki głosowania za uznaniem 
operacji za zgodn� z LSR.  

IV. 2.2.  Projekt mie�ci si
 w przedsi
wzi
ciu: w tym punkcie Sekretarze posiedzenia wpisuj�
wyniki głosowania dotycz�ce przynale�no�ci do poszczególnych przedsi�wzi��.  

IV. 3. Waga projektu: w tym ocenia si� wa�no�� projektu na tle wszystkich zło�onych projektów , 
które oceniane s� na danym posiedzeniu Rady Decyzyjnej.  Ocena ta przeło�y si� na pozycj� projektu 
na li�cie rankingowej, co wprost zadecyduje o dofinansowaniu/niedofinansowaniu projektu.  

IV.3.1. Punkty lokalne:  w tym polu Sekretarz posiedzenia dzieli sum� punktów uzyskanych przez 
operacj� w ocenie  wg kryteriów lokalnych przez liczb� członków Rady uprawnionych do oceny 
operacji.   
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IV.3.2. Oddziaływanie:  w tym polu sekretarz posiedzenia dzieli sum� punktów uzyskanych przez 
operacj� w ocenie  oddziaływania  przez liczb� członków Rady uprawnionych do oceny operacji.   

IV.3.3. Punkty lokalne x oddziaływanie:  w tym punkcie Sekretarz posiedzenia wpisuje iloczyn 
punktów z pól IV.3.1 i IV.3.2.  

IV.3.4. Pozycja na li�cie rankingowej: w tym miejscu po zako�czeniu głosowania nad wszystkimi 
operacjami ocenianymi na danym posiedzeniu Rady Decyzyjnej  Sekretarz posiedzenia wpisuje 
pozycj� projektu na utworzonej li�cie rankingowej.  

IV.3.5. Projekt mie�ci si
 w limicie dost
pnych �rodków :   nale�y wpisa�, czy projekt zajmuj�c 
dan� pozycj� na li�cie rankingowej mie�ci si� w limicie dost�pnych �rodków, czy te� wykracza poza 
limit.  

IV.3.6. Projekt spełnia wymagania minimalne, tj. 25% oceny punktowej: w tym miejscu nale�y 
zaznaczy� odpowiednie pole, w zale�no�ci od tego, czy projekt spełnia minimum czy te� nie.  
Projekt mo�e by� wybrany do finansowania tylko i wył�cznie kiedy osi�gn�ł minimum 25% oceny 
punktowej tj. minimum 22,50 punktów.  

IV. tabela C.   Przewodnicz�cy Rady  wraz z Sekretarzami posiedzenia potwierdzaj� wpisane do 
Karty oceny operacji informacje własnor�cznymi podpisami.  


