
 
 
 

KARTA OCENY OPERACJI 
operacje grantowe Przedsięwzięcie 7 Aktywność 

 
Nr 
naboru 

 Nr 
projektu 

 Sekretarz 1  

Tytuł 
projektu 

 Sekretarz 2  

 

I. Ocena zgodności [wypełniają Sekretarze posiedzenia] 

  
 I.1. Zgodność z zakresem tematycznym naboru 
 [Operacje zgodne z zakresem tematycznym ocenia się według kolejnych punktów. Operacje niezgodne nie podlegają dalszej ocenie.] 

 

L.p. Kryterium zgodności z zakresem tematycznym naboru wniosków 

Sekretarz 1 Sekretarz 2 

TAK NIE 
NIE 

DOTYCZY 
TAK NIE 

NIE 
DOTYCZY 

1 Wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków       

2 Wniosek jest zgodny z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze       

3 Wniosek jest zgodny z formą wsparcia opublikowaną w ogłoszeniu       

4 Wniosek spełnia dodatkowe warunki otrzymania wsparcia w ramach naboru       

Wniosek dotyczy operacji zgodnej z zakresem tematycznym naboru       

 
 I. 2. Zgodność z PROW 2014-2020- według Karty zgodności z PROW 2014-2020, zał. nr 3  do 
 Wytycznych 6/4/2017 
 [Operacje zgodne z PROW 2014-2020 ocenia się według kolejnych punktów. Operacje niezgodne z PROW 2014-2020 nie podlegają dalszej ocenie.]  
 
 I.3. Zgodność z LSR PBN 
 [Operacje zgodne z LSR PBN przekazuje się do oceny wg lokalnych kryteriów. Operacje niezgodne nie podlegają dalszej ocenie.]  
 

Wniosek dotyczy operacji realizującej wskaźniki przypisane do Celu i przedsięwzięcia LSR,  
którego dotyczy [operacja musi realizować wskaźniki przypisane co najmniej dla jednego Przedsięwzięcia LSR. Jeśli choć jedna 
odpowiedź jest negatywna, operacja jest niezgodna z LSR] 

Sekretarz 1 Sekretarz 2 

TAK NIE 
NIE 

DOTYCZY 
TAK NIE 

NIE 
DOTYCZY 

Cel 3 Przedsięwzięcie 7 Aktywność       

 

 



 
 

Wniosek skierowany do oceny według lokalnych kryteriów oceny 
T N 

  

Sekretarz 1 
(podpis) ˃  Sekretarz 2 

(podpis) ˃ 
 Data ˃  

 
II. Ocena według lokalnych kryteriów [wypełniają poszczególni członkowie rady, potwierdzają Sekretarze posiedzenia] 

 

Kryterium 
˅ 

Członek Rady Decyzyjnej (imię i nazwisko) 
Przeważająca 

punktacja 
˅ Katarzyna 

Gołębiewska
-Jarek 

Bernadeta 
Lisson-
Pastwa 

Victoria 
Mueller 

Radosław 
Dolipski 

Zygmunt 
Knura 

Helena 
Wojtasik 

Katarzyna 
Byra 

Agnieszka 
Pienio 

Andrzej  
Miśta 

Współpraca 
Łączy mniej niż 3 gminy- 0 pkt. 
Łączy min. 3 gminy- 3 pkt. 

          

Komplementarność  
Brak działań miękkich przy twardych  
(pow. 3500 zł)- 0 pkt. 
Przewidziano działania miękkie przy twardych 
(pow. 3500 zł)- 3 pkt. 

          

Konsultacje/partycypacja 
Projekt powstał bez udziału  
grup docelowych- 0 pkt. 
Projekt powstał  
z grupami docelowymi- 5 pkt. 

          

Promocja PBN (w budżecie) 
Brak wydatków na promocję PBN- 0 pkt. 
Przewidziano wydatki na promocję- 3 pkt. 

          

Wpływ na środowisko 
Negatywny- - 2 pkt. 
Obojętny- 0 pkt. 
Pozytywny- 2 pkt. 

          

Innowacja (do obszaru PBN) 
Brak rozwiązań innowacyjnych- 0 pkt. 
Zastosowanie innowacji- 5 pkt. 

          

Grupy defaworyzowane  
(kobiety, do 35 l., 55+) 
projekt nie angażuje/nie jest skierowany do 
żadnej grupy defaw.- 0 pkt. 
projekt angażuje 1 grupę defaw.- 3 pkt. 
projekt angażuje co najmniej  
2 grupy defaw.- 5 pkt. 

          

Wnioskodawca (NGO- organizacje pozarząd.) 
Wnioskodawca inny niż NGO- 0 pkt. 
Wnioskodawca NGO- 5 pkt. 

          

Lokalizacja 
projekt nie dotyczy operacji w miejscowości  
< 5 tys. mieszkańców- 0 pkt. 
projekt dotyczy operacji w miejscowości  
< 5 tys. mieszkańców- 1 pkt. 

          

Kwota wsparcia 

˅ 

Suma punktów uzyskanych według kryteriów lokalnych ˃ 
 

 

Uzyskał minimum punktowe [10 pkt] w celu szczegółowym 

[ wstaw x, przy braku minimum punktowego nie ustala się kwoty wsparcia] ˃ 

T N 

  



 
 

Głosuję  
za całością wnioskowanej kwoty ˃           

Stosunkiem 
głosów 

 

 

…... /....... 
 

Przyznana 
kwota 

wsparcia 
wynosi 

 

................... zł 

Zmniejszenie do 

 

…..................................................... zł 

˃ 
         

Podpis członka Rady ˃ 

         

 
III. Uwagi 

 

 
IV. Miejsce na liście rankingowej 

Projekt zajmuje następujące miejsce 

na liście rankingowej ˃ 

 Mieści się  
w limicie środków ˃ 

T N 

  

Sekretarz 1 
(podpis) ˃  Sekretarz 2 

(podpis) ˃ 
 Data ˃  

 

 


