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Skawina, kwiecień 2014 roku 

 

Tekst ujednolicony 

Procedura  przyjęta uchwałą nr 6/09 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Blisko Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie 

zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa (tekst jednolity: uchwała nr 6/13 z dnia 30 stycznia 2013 r.) 

Zmiany: 

uchwała nr 8/13 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Blisko Krakowa z dnia 12 grudnia 2013 r. 

uchwała nr 1/14 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Blisko Krakowa z dnia 11 marca 2014 r. 

uchwała nr 3/14 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Blisko Krakowa z dnia 30 kwietnia 2014 r. 

 

  

Procedura naboru oraz oceny i wyboru operacji 

w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa 

 
I. Ogłoszenie o naborze i składanie wniosków 

1.  LGD składa do samorządu województwa wniosek o podanie do publicznej wiadomości 

informacji, zwanej dalej „informacją o naborze”, o możliwości składania, za 

pośrednictwem LGD Blisko Krakowa, wniosków o przyznanie pomocy na realizację 

operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, zwanych dalej 

„wnioskami”, w trybie określonym przepisami prawa, w szczególności 

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w 

ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 138, poz. 868 z 

późn. zm.). 

2. Wniosek składa się bezpośrednio w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze; 

przyjmujący wniosek zobowiązany jest do odnotowania na wniosku daty i godziny 

złożenia wniosku oraz do nadania mu numeru identyfikacyjnego, zgodnie z przyjętym 

systemem ewidencji wniosków, a także do potwierdzenia złożenia wniosku na jego 

kopii, poprzez odnotowanie daty wpływu oraz opatrzenie pieczęcią LGD i podpisem 

przyjmującego. 

3. W ciągu 2 dni roboczych po upływie terminu składania wniosków Biuro LGD Blisko 

Krakowa przygotowuje wykaz złożonych wniosków w kolejności ich składania, 

zawierający: nazwę wniosku, imię i nazwisko lub nazwę wnioskującego oraz imię 

i nazwisko osoby reprezentującej wnioskującego. Wykaz ten jest niezwłocznie 

doręczany wszystkim członkom Rady. 

 

II. Ocena i wybór wniosków 
4. Każdy członek Rady - przed zapoznaniem się z treścią wniosków - jest zobowiązany do 

złożenia, odrębnie dla każdego wniosku ujętego w wykazie, o którym mowa w pkt 3, 

oświadczenia o występowaniu lub niewystępowaniu przesłanek do wyłączenia go 

z oceny wniosku i wyboru operacji, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do 

niniejszej Procedury. 

5. Członek Rady podlega wyłączeniu z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji 

w razie zaistnienia istotnych okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do jego 

bezstronności, w szczególności gdy: 

1) jest wnioskodawcą lub właścicielem, współwłaścicielem, przedstawicielem, 

pracownikiem albo członkiem organu zarządzającego wnioskodawcy; 

2) jest współmałżonkiem, rodzicem, potomkiem, rodzeństwem wnioskodawcy 

lub pozostaje z wnioskodawcą w konkubinacie; 
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3) prowadzi działalność konkurencyjną wobec działalności wnioskodawcy lub 

pozostaje z nim sporze przed sądem lub przed innym organem publicznym; 

4) oświadczy, iż pozostaje w innych niż wymienione w ppkt 1–3 relacjach, które 

w sposób istotny mogą rzutować na jego bezstronność. 

6. W celu dokonania analizy i oceny złożonych wniosków Przewodniczący Rady powołuje 

przynajmniej trzyosobowe zespoły spośród członków Rady, dążąc do tego, by 

w każdym był reprezentant sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. 

7. Wnioski są przydzielane zespołom do analizy, z zastrzeżeniem, że jeśli w odniesieniu 

do któregoś z członków zespołu zachodzą przesłanki, określone w pkt 5 ppkt 1–4, 

zespół ten nie bierze udziału ocenie tego wniosku. 

8. Wszyscy członkowie zespołu zobowiązani są, przed wyznaczonym terminem 

posiedzenia Rady, zapoznać się z przydzielonymi zespołowi wnioskami oraz dokonać 

ich wnikliwej analizy i oceny. 

9. Zespół w pierwszej kolejności dokonuje oceny zgodności operacji z celami Lokalnej 

Strategii Rozwoju, a w przypadku naboru tematycznego, także zgodności z zakresem 

tematycznym wskazanym w informacji o naborze.: 

1) „Instrukcja przeprowadzenia oceny zgodności operacji z LSR w ramach konkursu na 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na obszarze LGD Blisko Krakowa” stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej Procedury; 

2) przy dokonywaniu oceny zgodności stosuje się „Kartę oceny zgodności operacji 

z LSR w ramach konkursu na „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na obszarze 

LGD Blisko Krakowa”, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej Procedury; 

3) jeżeli członkowie zespołu są jednomyślni w swych ocenach, zespół wypełnia jedną 

kartę, o której mowa w pkt 9 ppkt 2;  

4) W przypadku braku jednomyślności wśród członków zespołu, każdy z jego 

członków wypełnia niezależnie od pozostałych Kartę oceny, opatrując ją podpisem; 

o uznaniu operacji za zgodną lub za niezgodną z LSR decyduje większość głosów. 

10. Operacje uznane za zgodne z LSR poddawane są ocenie na podstawie lokalnych 

kryteriów wyboru operacji w ramach wdrażania LSR LGD Blisko Krakowa. 

1) „Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 

LGD Blisko Krakowa” stanowią załącznik nr 4 do niniejszej Procedury; 

2) przy dokonywaniu wyboru operacji stosuje się odpowiednio: 

a) „Kartę oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji na 

obszarze LGD Blisko Krakowa do działania „Wdrażanie LSR – Odnowa i rozwój 

wsi”, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszej Procedury; 

b) „Kartę oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji na 

obszarze LGD Blisko Krakowa do działania „Wdrażanie LSR – Tworzenie 

i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszej 

Procedury; 

c) „Kartę oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji na 

obszarze LGD Blisko Krakowa do działania „Wdrażanie LSR – Różnicowanie 

w kierunku działalności nierolniczej”, stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszej 

Procedury; 

d) „Kartę oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji na 

obszarze LGD Blisko Krakowa do działania „Wdrażanie LSR – Małe projekty”, 

stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszej Procedury; 

3) „Instrukcja przeprowadzenia oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami 

wyboru operacji na obszarze LGD Blisko Krakowa” stanowi załącznik nr 9 do 

niniejszej Procedury; 
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4) jeżeli członkowie zespołu są jednomyślni w swych ocenach, zespół wypełnia jedną, 

odpowiednią z kart, o których mowa w pkt 10 ppkt 2 lit. a, b, c, d, opatrując ją 

podpisami wszystkich członków zespołu; 

5) w przypadku braku jednomyślności wśród członków zespołu, każdy z jego członków 

wypełnia niezależnie od pozostałych jedną z kart, o których mowa w pkt 11 ppkt 

2 lit. a, b, c, d, opatrując ją podpisem; w takim przypadku z punktacji przyznanej 

przez poszczególnych członków zespołu oblicza się średnią arytmetyczną; 

11. Streszczenie wniosku oraz zawartą w Kartach oceny informację o wynikach jego 

analizy i oceny, w tym informację o ewentualnych brakach i wątpliwościach, zespół 

przedstawia na posiedzeniu Rady, przed przystąpieniem do wyboru operacji. 

12. Każdy z członków Rady ma prawo zapoznać się z wszystkimi złożonymi wnioskami 

i uczestniczyć w dyskusji przedstawiając swoje stanowisko. 

13. Z głosowania nad oceną i wyborem operacji wyłączeni są członkowie, wobec których 

zachodzą przesłanki, określone w pkt 5; członków tych nie uwzględnia się przy 

ustalaniu kworum. 

14. Głosowania nad oceną zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju oraz oceną 

zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji dokonywane są co do 

zasady przez głosowanie „za” lub „przeciw” przyjęciu stanowiska zaproponowanego 

przez zespół oceniający, przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego; 

15. W przypadku istotnej rozbieżności zdań w toku dyskusji, każdy członek Rady biorący 

udział w danym głosowaniu, może przed przystąpieniem do głosowania złożyć wniosek 

o głosowanie przez wypełnienie przez wszystkich członków Rady odpowiednich kart do 

oceny operacji; wniosek ten nie podlega głosowaniu. 

16. (Skreślony). 

17. W głosowaniu odbywającym się w trybie określonym w pkt 15, członkowie Rady 

oddają głos za pomocą kart oceny operacji, opieczętowanych pieczęcią LGD, z tym, że: 

1) Głos oddany przez członka Rady w formie wypełnionej karty oceny operacji jest 

nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

a) na karcie brakuje nazwiska i imienia lub podpisu członka Rady, 

b) na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, której 

dotyczy ocena (numer wniosku, nazwa wnioskodawcy, nazwa projektu), 

c) karta nie została wypełniona w sposób trwały piórem, długopisem lub 

cienkopisem, 

d) nie zostały wypełnione wszystkie wymagane miejsca, 

e) karta zawiera błąd rachunkowy, 

f) nie dokonano wyboru lub wybrano wykluczające się opcje. 

2) W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia Karty oceny, 

Przewodniczący Rady wzywa członka Rady, który wypełnił tę kartę do uzupełnienia 

braków lub skorygowania nieprawidłowości. Członek Rady może na oddanej przez 

siebie karcie dokonać wpisów w kratkach lub pozycjach pustych, oraz dokonać 

czytelnej korekty w pozycjach i kratkach wypełnionych podczas głosowania, 

stawiając przy tych poprawkach swój podpis. 

3) Jeśli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie 

wypełnienia, zostaje uznana za głos nieważny. 

18. (Skreślony).  

19.  Jeżeli w głosowaniu nad oceną zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju, 

odbywającym się w trybie, którym mowa w pkt 15, operacja uzyskała zwykłą większość 

głosów stwierdzających jej zgodność z LSR, jest to równoznaczne z podjęciem przez 

Radę uchwały o uznaniu operacji za zgodną z LSR; jeżeli zaś operacja nie uzyskała 

zwykłej większości głosów stwierdzających jej zgodność z LSR jest to równoznaczne z 

podjęciem przez Radę uchwały o uznaniu operacji za niezgodną z LSR. 
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20. Ustalenie wyniku głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów 

wyboru operacji dokonuje się w następujący sposób: 

1) w przypadku głosowania odbywającego się w sposób opisany w pkt 14:  

a) jeżeli więcej niż połowa głosujących oddała głos „za” – przyjmuje się punktację 

zaproponowaną przez zespół oceniający; 

b) jeżeli co najmniej połowa głosujących oddała głos „przeciw” – przeprowadza się 

głosowanie w sposób opisany w pkt 15; 

2) w przypadku głosowania odbywającego się w sposób opisany w pkt 15, sumuje się 

oceny punktowe wyrażone na kartach stanowiących ważnie oddane głosy w pozycji 

„SUMA PUNKTÓW” i dzieli przez liczbę ważnie oddanych głosów. 

21. Na podstawie wyników głosowań w sprawie oceny operacji według lokalnych 

kryteriów wyboru operacji Rada sporządza listę ocenionych wniosków, ustalając ich 

kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach tej oceny; wzór listy stanowi 

załącznik nr 10 do niniejszej procedury. 

22. Listę, o której mowa w pkt 21, przekazuje się wnioskodawcom nie później niż w 21 

dniu od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków, wraz z informacją o: 

1) zgodności albo niezgodności wniosku z LSR – wskazując przyczyny niezgodności; 

2) liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny lub miejscu na liście ocenionych 

wniosków; 

3) możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny oraz o miejscu i czasie 

składania odwołań. 

23. Do realizacji mogą zostać wybrane te projekty, które w wyniku oceny pod względem 

spełniania lokalnych kryteriów wyboru uzyskały powyżej 40% maksymalnej liczby 

punktów w ramach danej operacji. 

23a. 1) Jeżeli wśród operacji, które spełniają warunek określony w pkt 23, dwie lub więcej 

operacji uzyskało w wyniku oceny pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami 

wyboru operacji taką samą liczbę punktów, a limit dostępnych środków nie pozwala na 

sfinansowanie wszystkich tych operacji, Rada wybiera spośród nich do finansowania  

w ramach realizacji LSR – do momentu wyczerpania limitu środków – te operacje, 

które uzyskały większą liczbę punktów w kryterium nr 11 „Projekt realizuje 

przedsięwzięcie LSR, dla którego nie został osiągnięty wskaźnik produktu”; jeśli także 

pod tym względem dwie lub więcej operacji uzyskało taką samą liczbę punktów, a limit 

dostępnych środków nie pozwala na sfinansowanie wszystkich tych operacji, Rada 

wybiera spośród nich te operacje, które kolejno uzyskały większą liczbę punktów:  

w kryterium nr 9 „W jakim stopniu efekty projektu przyczynią się do tworzenia trwałej  

i dostępnej oferty spędzania czasu wolnego na terenie LGD”, w kryterium nr 12 

„Operacja jest adekwatna do mocnych lub słabych stron obszaru LGD określonych  

w LSR”.   

2) Jeżeli mimo przeprowadzenia procedury, o której mowa w ppkt 1, nadal dwie lub 

więcej operacji, które uzyskały w wyniku oceny pod względem zgodności z lokalnymi 

kryteriami wyboru taką samą liczbę punktów, a limit dostępnych środków nie pozwala 

na sfinansowanie wszystkich tych operacji, Rada wybiera do finansowania, do momentu 

wyczerpania limitu dostępnych środków, operacje według kolejności złożenia w biurze 

LGD wniosków dotyczących tych operacji, poczynając od wniosku najwcześniej 

złożonego.  

 

 

III. Odwołania 
24. Wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia do Rady odwołania od oceny złożonego 

przez niego wniosku w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania listy i informacji, 
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o których mowa w pkt 22, nie później jednak niż do 30. dnia od dnia, w którym upłynął 

termin składania wniosków; odwołanie winno zawierać uzasadnienie. 

25. Odwołania rozpatrywane są w trybie właściwym dla oceny wniosków, z tym, że: 

1) w skład zespołu analizującego odwołanie powoływane są osoby, które nie wchodziły 

w skład zespołu oceniającego dany wniosek; 

2) w przypadku małej liczby odwołań Przewodniczący Rady może odstąpić od 

powoływania zespołów; w takim wypadku odwołanie rozpatrywane jest w trybie 

określonym w pkt 15. 

26. Po rozpatrzeniu odwołań i z uwzględnieniem ich wyników, a jeżeli w wyznaczonym 

terminie nie wpłynie żadne odwołanie, na podstawie listy, o której mowa w pkt 21, 

sporządzane są: 

1)  lista wniosków, które zostały wybrane, w kolejności ustalonej według liczby 

uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru; wzór 

listy stanowi załącznik nr 11 do niniejszej procedury; 

2)  lista wniosków, które nie zostały wybrane; wzór listy stanowi załącznik nr 12 do 

niniejszej procedury. 

 

IV. Zakończenie Procedury na poziomie LGD 
27. Nie później niż 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków, listy 

o których mowa w pkt 26 są przekazywane wraz z kompletem wymaganych 

dokumentów do: 

1) samorządu województwa – jeśli dotyczy Małych projektów oraz Odnowy i rozwoju 

wsi; 

2) do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – jeśli dotyczy Różnicowania 

w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenia i rozwoju 

mikroprzedsiębiorstw. 

28. W terminie określonym w pkt 27 każdemu wnioskodawcy przekazywania jest 

informacja o: 

1) wybraniu wniosku, wraz z informacją, czy projekt mieści się w ramach dostępnego 

limitu określonego w ogłoszeniu o naborze, albo o jego niewybraniu, wraz ze 

wskazaniem przyczyny niewybrania, 

2) liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny wniosku pod względem spełniania 

kryteriów wyboru lub miejscu na liście wniosków, które zostały wybrane.  

 

 

V. Postanowienia końcowe 

 

29. Za terminowe przekazywanie wszelkich informacji i dokumentów, o których mowa 

w niniejszej Procedurze podmiotom zewnętrznym, w szczególności wnioskodawcom 

i podmiotom wdrażającym, odpowiada Zarząd LGD BK lub Kierownik Biura działający 

z upoważnienia Zarządu. 

30. Administracyjną obsługę posiedzeń Rady i pracy zespołów oceniających zapewnia 

Biuro LGD. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą stosuje się obowiązujące przepisy 

prawa, w szczególności Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2008 

r. Nr 138, poz. 868 z późn. zm.). 
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Załącznik nr 1 do Procedury naboru oraz oceny i wyboru operacji 

 

OŚWIADCZENIE   CZŁONKA   RADY   LGD   BLISKO   KRAKOWA 

 

 

Do wniosku nr …………….…: 
 

Nazwa wniosku  

Imię i nazwisko 

lub nazwa wnioskodawcy 

 

Imię i nazwisko  

osoby reprezentującej wnioskodawcę 

 

 

 

Ja …………………………………………………………… oświadczam, że 
  (imię i nazwisko członka Rady) 

 

 

 

Przesłanki które mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności  tak
1) 

nie
1)

 

1 Jestem wnioskodawcą lub właścicielem, współwłaścicielem, przedstawicielem, 

pracownikiem albo członkiem organu zarządzającego wnioskodawcy 

  

2 Jestem współmałżonkiem, rodzicem, potomkiem, rodzeństwem wnioskodawcy 

lub osoby go reprezentującej lub pozostaję z wnioskodawcą lub osobą go 

reprezentującą w konkubinacie 

  

3 Prowadzę działalność konkurencyjną wobec działalności wnioskodawcy lub 

pozostaję z nim lub z osobą go reprezentującą w sporze  przed sądem lub przed 

innym organem publicznym 

  

4 Pozostaję z wnioskodawcą lub osobą go reprezentującą w innych niż 

wymienione w pkt 1 – 3 relacjach, które w sposób istotny mogą rzutować na 

moją bezstronność 

  

 

Wobec powyższego podlegam / nie podlegam2) wyłączeniu z oceny wniosku. 
 

 

Data ………………………….   Podpis: ……………………………… 
 

1)
 Należy w każdej pozycji wstawić krzyżyk w rubryce „tak” lub w rubryce „nie” 

2)
  Niewłaściwe skreślić 

 

Uwagi: …………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………. 
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Załącznik nr 2 do Procedury naboru oraz oceny i wyboru operacji  

 

Instrukcja 

przeprowadzenia oceny zgodności operacji z LSR w ramach konkursu 

na „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na obszarze LGD Blisko Krakowa 

 

 

1. Zespół oceniający lub członek Rady uprawniony do dokonania oceny zgodności operacji 

z LSR zwany dalej oceniającym, po zapoznaniu się z wnioskiem o pomoc i opisem 

operacji dokonuje analizy zbieżności celów operacji z celami oraz przedsięwzięciami 

Lokalnej Strategii Rozwoju a w przypadku naborów tematycznych także zgodności 

z zakresem tematycznym określonym w informacji o naborze.  

2. Wykonując ocenę zgodności stosuje się „Kartę oceny zgodności operacji z LSR w ramach 

konkursu na „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na obszarze LGD Blisko Krakowa”, 

stanowiącą załącznik nr 3 do Procedury naboru oraz oceny i wyboru operacji, zwaną dalej 

Kartą. 

3. Aby operacja została uznana za zgodną z LSR, oceniający musi:  

a) stwierdzić zgodność (zbieżność) celów operacji z jednym celem ogólnym oraz jednym 

celem szczegółowym i jednym przedsięwzięciem w ramach wybranego celu ogólnego, 

b) stwierdzić zgodność (zbieżność) produktów, rezultatów operacji z odpowiednimi 

wskaźnikami produktu, rezultatu zapisanymi w LSR, 

c) w przypadku naborów tematycznych stwierdzić zgodność (zbieżność) z zakresem 

tematycznym określonym w informacji o naborze. 

4. W przypadku, gdy operacja wpisuje się w więcej niż jedno przedsięwzięcie, oceniający na 

podstawie budżetu projektu wyznacza jedno wiodące przedsięwzięcie, w które wpisuje się 

projekt.  

5. Stwierdzenie zgodności/niezgodności operacji z LSR oraz zgodności/niezgodności 

z zakresem tematycznym określonym w informacji o naborze, oceniający potwierdza 

przez wypełnienie odpowiednich wierszy i kolumn tabeli „podsumowanie oceny”. 
6. Jeżeli operacja nie została złożona w ramach naboru tematycznego, w tabeli 

podsumowanie oceny w wierszu „operacja zgodna z zakresem tematycznym naboru” 

zaznacza się „nie dotyczy”. 
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Załącznik nr 3 do Procedury naboru oraz oceny i wyboru operacji

   

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR I ZAKRESEM TEMATYCZNYM NABORU
*)

 

w ramach konkursu na „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na obszarze LGD Blisko Krakowa 

(wypełnić wyłącznie pola na białym tle) 

 

Nazwa operacji:  

 

Nr wniosku wg kolejności wpływu i 

data złożenia wniosku: 

 Data 

przeprowadzenia 

oceny: 

 

Nazwa wnioskodawcy  

 

Operacja w ramach działania PROW 

2007–2013: 

 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

 Odnowa i rozwój wsi 

 Małe projekty 

Kryteria zgodności operacji z LSR: 

Czy operacja przyczynia się do osiągnięcia/realizacji: tak nie 

Celu ogólnego 1 

Dobre warunki sprzyjają aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej mieszkańców 

  

 Celu szczegółowego 1.1 

Budowa, wyposażenie i modernizacja infrastruktury kulturalnej, sportowej i 

rekreacyjnej 

  

 Przedsięwzięcia 1.1.1 

Stworzenie oferty rekreacyjnej obszaru LGD w oparciu o koncepcję sieci szlaków 

turystycznych 

  

Przedsięwzięcia 1.1.2 

Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej sportowej i rekreacyjnej 

  

Przedsięwzięcia 1.1.3 

Udostępnianie społeczności lokalnej urządzeń i sprzętu w celu zwiększenia 

atrakcyjności kulturalnej sportowej i rekreacyjnej  obszaru 

  

Celu ogólnego 2 

Warunki sprzyjające aktywności społecznej 

  

 Celu szczegółowego 2.1 

Tworzenie przestrzeni publicznej i społecznej sprzyjającej lokalnej aktywności 

mieszkańców 

  

 Przedsięwzięcia 2.1.1 

Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich oraz zagospodarowanie terenu 

przylegającego do nich. 

  

Przedsięwzięcia 2.1.2 

Udostępnianie urządzeń i sprzętu w celu zwiększenia społecznej aktywności 

mieszkańców 

  

Przedsięwzięcia 2.1.3 

Budowa, modernizacja, remont, zagospodarowanie miejsc lub obiektów o szczególnym 

znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców 

  

Przedsięwzięcia 2.1.4 

Zajęcia o charakterze edukacyjnym 

  

Celu ogólnego 3 

Społeczność lokalna świadoma dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru 

  

 Celu szczegółowego 3.1 

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru 

  

 Przedsięwzięcia 3.1.1 

Wyposażenie zorganizowanych grup kultywujących lokalne tradycje i/lub zwyczaje 
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Przedsięwzięcia 3.1.2 

Remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących 

podobne funkcje  

  

Przedsięwzięcia 3.1.3 

Odbudowa, renowacja, restauracja, remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do 

rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków 

  

Przedsięwzięcia 3.1.4 

Oznakowanie, doposażenie, promocja cennego dziedzictwa kulturowego, 

historycznego i przyrodniczego obszaru 

  

 Celu szczegółowego 3.2 

Poznawanie, dokumentowanie i promocja dziedzictwa kulturowego, historycznego i 

przyrodniczego obszaru 

  

 Przedsięwzięcia 3.2.1 

Organizacja wydarzeń i/lub przedsięwzięć służących zachowaniu i promocji lokalnego 

dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego 

  

Przedsięwzięcia 3.2.2 

Wydawanie publikacji służących dokumentowaniu i promocji dziedzictwa 

kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru 

  

Celu ogólnego 4 

Lokalne społeczności aktywne gospodarczo 

  

 Celu szczegółowego 4.1 

Wykorzystanie lokalnego potencjału, w szczególności potencjału bliskości Krakowa dla 

tworzenia miejsc pracy 

  

 Przedsięwzięcia 4.1.1 

Tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy w oparciu o lokalne walory obszaru 

  

 Celu szczegółowego 4.2 

Zapewnienie mieszkańcom obszaru LGD dostępu do informacji o lokalnym rynku usług 

i produktów 

  

 Przedsięwzięcia 4.2.1 

Promocja lokalnej przedsiębiorczości 

  

Czy operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w informacji o naborze 

tak nie Nie dotyczy 

   

 

Uzasadnienie zgodności/niezgodności
*) 

operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 
(należy krótko omówić w jakim zakresie operacja jest zgodna z LSR): 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Podsumowanie oceny 

Operacja zgodna z LSR tak nie 

  

Operacja zgodna z zakresem tematycznym naboru tak nie nie dotyczy 

   

 

Zespół/członek
*)

 oceniający: 

………………………………………….    ……………………………………… 

Imię i nazwisko członka Rady      podpis 

 

………………………………………….    ……………………………………… 

Imię i nazwisko członka Rady      podpis 

 

………………………………………….    ……………………………………… 

Imię i nazwisko członka Rady      podpis 

 
*) 

- niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 do Procedury naboru oraz oceny i wyboru operacji  

Lokalne kryteria wyboru operacji 

w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa 

 

Lp. Kryterium i punktacja
1
 

Opis kryterium 

 

Ocena przeprowadzana jest na podstawie danych zawartych we wniosku 

o przyznanie pomocy oraz w załącznikach do tego wniosku.   

Zastosowanie kryterium 
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1 

Wnioskodawca posiada doświadczenie w 

realizacji projektów finansowanych ze 

środków UE (0-3 pkt) 

Operacja otrzymuje punkty jeżeli wnioskodawca wykaże się 

doświadczeniem w realizacji (samodzielnie lub razem z innymi 

podmiotami) projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii 

Europejskiej: 

 0 pkt jeżeli wnioskodawca nie zrealizował i nie realizuje żadnego 

projektu; 

 1 pkt jeżeli wnioskodawca zrealizował lub realizuje od 1 do 3 

projektów; 

 2 pkt jeżeli wnioskodawca zrealizował lub realizuje od 4 do 6 

projektów; 

 3 pkt jeżeli wnioskodawca zrealizował lub realizuje więcej niż 6 

projektów. 

TAK NIE NIE NIE 

brak projektów zrealizowanych bądź 

w trakcie realizacji 
0 

zrealizowane bądź w trakcie realizacji 

1 - 3 projektów 
1 

zrealizowane bądź w trakcie realizacji 

4 - 6 projektów 
2 

zrealizowane bądź w trakcie realizacji 

powyżej 6 projektów 
3 

                                                 
1 Do realizacji mogą zostać wybrane projekty, które w wyniku oceny pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru uzyskały powyżej 40% 

maksymalnej liczby punktów. 
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2 

W jakim stopniu projekt przyczynia się do 

poprawy warunków sprzyjających 

aktywności kulturalnej, sportowej, 

rekreacyjnej  (0-6 pkt)  

Operacja otrzymuje: 

 0 pkt jeżeli z jej efektów będzie mogło korzystać do 250 

mieszkańców z terenu jednej miejscowości na obszarze LGD; 

 2 pkt jeżeli z jej efektów będzie mogło korzystać więcej niż 250 

mieszkańców obszaru LGD z terenu przynajmniej jednej 

miejscowości; 

 4 punkty jeżeli z jej efektów będzie mogło korzystać więcej niż 500 

mieszkańców z terenu więcej niż jednej miejscowości; 

 6 pkt jeżeli z jej efektów będzie mogło korzystać więcej niż 500 

mieszkańców z terenu więcej niż jednej miejscowości, a operacja jest 

pierwszym tego typu projektem realizowanym na terenie jego 

oddziaływania. 

TAK TAK TAK TAK 

nie przyczynia się 0 

przyczynia się w stopniu małym 2 

przyczynia się w stopniu średnim 4 

przyczynia się w stopniu dużym 6 

3 

W jakim stopniu projekt przyczynia się do 

poprawy warunków sprzyjających 

aktywności społecznej (0-3 pkt) 

Operacja otrzymuje: 

 0 pkt jeżeli z jej efektów będzie mogło korzystać mniej niż 50 osób 

lub tylko jedna organizacja społeczna; 

 1 pkt jeżeli z jej efektów będzie mogło korzystać do 100 osób lub co 

najmniej 2 organizacje społeczne; 

 2 pkt jeżeli z jej efektów będzie mogło korzystać więcej niż 100 osób 

lub co najmniej 3 organizacje społeczne; 

 3 pkt jeżeli jest to pierwsza operacja tego typu realizowana na terenie 

miejscowości i z jej efektów będzie mogło korzystać co najmniej 200 

osób lub co najmniej 4 organizacje społeczne. 

TAK NIE NIE TAK 

nie przyczynia się 0 

przyczynia się w stopniu małym 1 

przyczynia się w stopniu średnim 2 

przyczynia się w stopniu dużym 3 

4 

W jakim stopniu projekt przyczynia się do 

podniesienia poziomu wiedzy mieszkańców 

na temat dziedzictwa kulturowego  

i przyrodniczego obszaru (0-3 pkt) 

Operacja otrzymuje: 

 0 pkt jeżeli jej realizacja przyczyni się do podniesienia poziomu 

wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego i/lub przyrodniczego 

obszaru LGD  mniej niż 100 osób; 

 1 pkt jeżeli jej realizacja przyczyni się do podniesienia poziomu 

wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego i/lub przyrodniczego 

obszaru LGD  co najmniej 100 osób z terenu 1 miejscowości; 

 2 pkt jeżeli jej realizacja przyczyni się do podniesienia poziomu 

wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego i/lub przyrodniczego 

obszaru LGD  co najmniej  200 osób z terenu co najmniej 2 

miejscowości; 

 3 pkt jeżeli w wyniku jej realizacji zostanie odtworzone, zachowane 

NIE NIE NIE TAK 

nie przyczynia się 0 

przyczynia się w stopniu małym 1 

przyczynia się w stopniu średnim 2 

przyczynia się w stopniu dużym 3 
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lub udostępnione cenne dziedzictwo przyrodnicze i/lub kulturowe 

obszaru LGD  i operacja przewiduje działania służące podniesieniu 

poziomu wiedzy na temat tego dziedzictwa co najmniej 300 osób z 

terenu co najmniej 3 miejscowości. 

5 

Realizacja operacji spowoduje utworzenie 

miejsc pracy, w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne (1-3 pkt)  

Operacja otrzymuje: 

 1 pkt jeżeli w wyniku jej realizacji powstanie 1 miejsce pracy w 

przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne; 

 2 pkt jeżeli w wyniku jej realizacji powstaną 2 miejsca pracy w 

przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne; 

 3 pkt jeżeli w wyniku jej realizacji powstaną co najmniej 3 miejsca 

pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.  

NIE TAK NIE NIE 1 miejsce pracy 1 

2 miejsca pracy 2 

co najmniej 3 miejsca pracy 3 

6 

Wnioskodawca posiada środki finansowe na 

wykonanie operacji (1-2 pkt) 
Operacja otrzymuje: 

 0 pkt jeżeli wnioskodawca nie przedstawi dokumentu 

potwierdzającego posiadanie środków finansowych na wykonanie 

operacji; 

 1 pkt jeżeli wnioskodawca przedstawi oświadczenie potwierdzające 

posiadanie środków finansowych na wykonanie operacji; 

 2 pkt jeżeli wnioskodawca przedstawi dokument bankowy 

potwierdzający posiadanie środków finansowych na wykonanie 

operacji. 

NIE TAK TAK NIE 

Brak dokumentu potwierdzającego 

posiadanie środków 
0 

oświadczenie wnioskodawcy  1 

dokument bankowy 2 

7 

Doświadczenie wnioskodawcy w zakresie 

prowadzenia działalności gospodarczej  

(1-3 pkt)  

Operacja otrzymuje: 

 0 pkt jeżeli wnioskodawca nie posiada doświadczenia  

w prowadzeniu działalności gospodarczej 

 1 pkt jeżeli wnioskodawca posiada doświadczenie w prowadzeniu 

działalności krótsze niż 3 lata 

 2 pkt jeżeli wnioskodawca posiada doświadczenie w prowadzeniu 

działalności gospodarczej od 3 do 5 lat 

 3 pkt jeżeli wnioskodawca posiada doświadczenie w prowadzeniu 

działalności gospodarczej powyżej 5 lat 

NIE TAK NIE NIE 

Brak doświadczenia w prowadzeniu 

działalności gospodarczej 
0 

doświadczenie w prowadzeniu 

działalności  krótsze niż 3 lata 
1 

doświadczenie w prowadzeniu 

działalności od 3 do 5 lat 
2 

doświadczenie w prowadzeniu 

działalności dłużej niż 5 lat 
3 

8 

Efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia 

(0-3 pkt) 
Dla projektów złożonych w ramach naboru powstanie zbiór wartości 

NPV. Dla tak określonego zbioru zostanie wyznaczona średnia 

arytmetyczna. 
Projekty w ramach tego kryterium uzyskają następują ilość punktów: 

 projekty dla których wartość NPV mieścić się poniżej 

NIE TAK TAK NIE niska  0 

wysoka 3 
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wyznaczonej średniej uzyskają w tym kryterium 0 

punktów; 
projekty, dla których wartość NPV będzie równa lub większa od 

wyznaczonej średniej uzyskają w tym kryterium 3 punkty; 

9 

W jakim stopniu efekty projektu przyczynią 

się do tworzenia trwałej i dostępnej oferty 

spędzania czasu wolnego na terenie LGD  

(0-6 pkt)  

Operacja otrzymuje: 

 0 pkt jeżeli w wyniku jej realizacji nie powstanie trwała i dostępna 

oferta spędzania czasu wolnego na terenie LGD; 

 2 pkt jeżeli w wyniku jej realizacji powstanie oferta spędzania czasu 

wolnego, z której mieszkańcy obszaru LGD będą korzystali 

wyłącznie w okresie realizacji projektu; 

 4 pkt jeżeli w wyniku jej realizacji powstanie oferta spędzania czasu 

wolnego, z której mieszkańcy obszaru LGD będą korzystali w 

trakcie i po realizacji projektu,  w dniach i godzinach określonych 

przez organizatora; 
6 pkt jeżeli w wyniku jej realizacji powstanie oferta spędzania czasu 

wolnego, z której mieszkańcy obszaru LGD będą korzystali w 

trakcie i po realizacji projektu bez ograniczeń czasowych. 

TAK TAK TAK TAK 

nie przyczynią się 0 

przyczynią się w stopniu małym 2 

przyczynią się w stopniu średnim 4 

przyczynią się w stopniu dużym 6 

10 

Czy operacja jest innowacyjna? 

(0-3 pkt) 
Operacja otrzymuje punkty jeżeli wnioskodawca wykaże, że projekt 

wpisuje się w przynajmniej jedną ze wskazanych niżej definicji 

innowacyjności: 

 proces powstawania nowego produktu lub usługi, który uwzględnia 

odrębność danego obszaru; 

 nowa metoda umożliwiająca łączenie lokalnych zasobów ludzkich, 

naturalnych i finansowych, które owocuje lepszym wykorzystaniem 

miejscowego potencjału; 

 proces łączenia i powiązań pomiędzy sektorami, które tradycyjnie 

funkcjonowały oddzielnie; 

 oryginalne formy organizacji i zaangażowania ludności lokalnej 

w proces podejmowania decyzji i wdrażania projektu. 

TAK TAK TAK TAK 

nie 0 

tak 3 

11 

Czy projekt realizuje przedsięwzięcie LSR, 

dla którego nie został osiągnięty wskaźnik 

produktu (0-3 pkt) 

Operacja otrzymuje punkty jeżeli realizuje przedsięwzięcie LSR, dla 

którego nie został osiągnięty wskaźnik produktu.  

Lista przedsięwzięć, dla których na dzień publikacji ogłoszenia 

o naborze wniosków nie zostały osiągnięte wskaźniki produktu jest 

publikowana na stronie www.bliskokrakowa.pl wraz z ogłoszeniem 

TAK TAK TAK TAK 
nie 0 

tak 3 
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o naborze wniosków. Przy obliczaniu stanu realizacji wskaźników dla 

poszczególnych przedsięwzięć uwzględnia się projekty: rozliczone 

(wypłacona pomoc), realizowane (podpisana umowa przyznania 

pomocy) oraz weryfikowane (weryfikacja wniosku o przyznanie pomocy 

przez Instytucję Wdrażającą). 

12 

Czy operacja jest adekwatna do mocnych lub 

słabych stron obszaru LGD określonych  

w LSR (0-8 pkt)  

Kryterium weryfikuje adekwatność/zgodność operacji z mocnymi 

i słabymi stronami obszaru wskazanymi w analizie SWOT. Jeżeli 

operacja przyczynia się wyłącznie do rozwiązania problemu lub 

wzmocnienia mocnej strony obszaru – wówczas otrzymuje punkty  

w skali 1-4, po 1 pkt za każdy rozwiązany problem lub wykorzystaną 

mocną stronę. Natomiast, jeżeli operacja wykorzystuje mocne strony do 

likwidowania słabych stron, wówczas otrzymuje punkty w skali 5-8, po 

2 pkt za każdy problem rozwiązany z wykorzystaniem mocnej strony. 

TAK TAK TAK TAK 
operacja nie jest adekwatna do 

mocnych lub słabych stron 
0 

operacja jest adekwatna do 

mocnych albo słabych stron 
1-4 

operacja jest adekwatna do 

mocnych i słabych stron 
5-8 

 Maksymalna liczba punktów:  32 37 31 32 

 Wymagana do wyboru liczba punktów:  13 15 13 13 
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Załącznik nr 5 do Procedury naboru oraz oceny i wyboru operacji  

 

(pieczęć) 
KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI 

na obszarze LGD Blisko Krakowa do działania 

„Wdrażanie LSR – Odnowa i rozwój wsi” 

(wypełnić wyłącznie pola na białym tle) 

 
 
 

Nazwa operacji: 

 

 

 

Nr operacji wg kolejności wpływu i 

data złożenia wniosku: 

 Data przeprowadzenia 

oceny: 

 

Nazwa wnioskodawcy  

 

Lp. Lokalne kryteria oceny operacji ocena 

1. 
Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE  

2. 
W jakim stopniu projekt przyczynia się do poprawy warunków sprzyjających aktywności 

kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej 

 

3. 
W jakim stopniu projekt przyczynia się do poprawy warunków sprzyjających aktywności 

społecznej  

 

4. 
W jakim stopniu efekty projektu przyczynią się do tworzenia trwałej i dostępnej oferty 

spędzania czasu wolnego na terenie LGD  

 

5. 
Czy rezultaty projektu  przyczyniają się do podejmowania innowacyjnych działań  

w zakresie rozwoju lokalnego 

 

6. 
Czy projekt realizuje przedsięwzięcie LSR, dla którego nie został osiągnięty wskaźnik 

produktu 

 

7. Czy operacja jest adekwatna do mocnych lub słabych stron obszaru LGD określonych w LSR   

SUMA PUNKTÓW: 
 

 

Zespół / członek
*) 

oceniający: 

 

………………………………………….    ……………………………………… 

Imię i nazwisko członka Rady      podpis 
 

………………………………………….    ……………………………………… 

Imię i nazwisko członka Rady      podpis 
 

………………………………………….    ……………………………………… 

Imię i nazwisko członka Rady      podpis 

 
*) 

- niepotrzebne skreślić 
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Uzasadnienie przyznanej punktacji 

Nr operacji wg kolejności wpływu:  

Lp. Lokalne kryteria oceny 

operacji 

uzasadnienie 

1. 

Wnioskodawca posiada 

doświadczenie  

w realizacji projektów 

finansowanych ze 

środków UE 

 

2. 

W jakim stopniu projekt 

przyczynia się do 

poprawy warunków 

sprzyjających 

aktywności kulturalnej, 

sportowej, rekreacyjnej 

 

3. 

W jakim stopniu projekt 

przyczynia się do 

poprawy warunków 

sprzyjających 

aktywności społecznej  

 

4. 

W jakim stopniu efekty 

projektu przyczynią się 

do tworzenia trwałej  

i dostępnej oferty 

spędzania czasu wolnego 

na terenie LGD  

 

5. 

Czy rezultaty projektu  

przyczyniają się do 

podejmowania 

innowacyjnych działań  

w zakresie rozwoju 

lokalnego 

 

6. 

Czy projekt realizuje 

przedsięwzięcie LSR, dla 

którego nie został 

osiągnięty wskaźnik 

produktu 

 

7. 

Czy operacja jest 

adekwatna do mocnych 

lub słabych stron obszaru 

LGD określonych w LSR  
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Załącznik nr 6 do Procedury naboru oraz oceny i wyboru operacji  

(pieczęć) 
KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI 

na obszarze LGD Blisko Krakowa do działania 

„Wdrażanie LSR – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

(wypełnić wyłącznie pola na białym tle) 
 

Nazwa operacji: 

 

 

 

Nr operacji wg kolejności wpływu i 

data złożenia wniosku: 

 Data przeprowadzenia 

oceny merytorycznej: 

 

Nazwa wnioskodawcy  

 

Lp. Lokalne kryteria oceny operacji ocena 

1. 
W jakim stopniu projekt przyczynia się do poprawy warunków sprzyjających aktywności 

kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej 
 

2. 
Realizacja operacji spowoduje utworzenie miejsc pracy, w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne  

 

3. Wnioskodawca posiada środki finansowe na wykonanie operacji  

4. Doświadczenie wnioskodawcy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej  

5. Efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia  

6. 
W jakim stopniu efekty projektu przyczynią się do tworzenia trwałej i dostępnej oferty 

spędzania czasu wolnego na terenie LGD  

 

7. 
Czy rezultaty projektu  przyczyniają się do podejmowania innowacyjnych działań  

w zakresie rozwoju lokalnego 

 

8. 
Czy projekt realizuje przedsięwzięcie LSR, dla którego nie został osiągnięty wskaźnik 

produktu 

 

9. Czy operacja jest adekwatna do mocnych lub słabych stron obszaru LGD określonych w LSR  

SUMA PUNKTÓW:  

Zespół / członek
*)

 oceniający: 

 

………………………………………….    ……………………………………… 

Imię i nazwisko członka Rady      podpis 
 

………………………………………….    ……………………………………… 

Imię i nazwisko członka Rady      podpis 
 

………………………………………….    ……………………………………… 

Imię i nazwisko członka Rady      podpis 

*) 
- niepotrzebne skreślić 
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Uzasadnienie przyznanej punktacji 

Nr operacji wg kolejności wpływu:  

Lp. Lokalne kryteria oceny 

operacji 

uzasadnienie 

1. 

W jakim stopniu 

projekt przyczynia się 

do poprawy warunków 

sprzyjających 

aktywności kulturalnej, 

sportowej, rekreacyjnej 

 

2. 

Realizacja operacji 

spowoduje utworzenie 

miejsc pracy, 

w przeliczeniu na pełne 

etaty średnioroczne 

 

3. 

Wnioskodawca posiada 

środki finansowe na 

wykonanie operacji 

 

4. 

Doświadczenie 

wnioskodawcy  

w zakresie prowadzenia 

działalności 

gospodarczej 

 

5. 

Efektywność 

ekonomiczna 

przedsięwzięcia 

 

6. 

W jakim stopniu efekty 

projektu przyczynią się 

do tworzenia trwałej i 

dostępnej oferty 

spędzania czasu 

wolnego na terenie LGD 

 

7. 

Czy rezultaty projektu  

przyczyniają się do 

podejmowania 

innowacyjnych działań  

w zakresie rozwoju 

lokalnego 

 

8. 

Czy projekt realizuje 

przedsięwzięcie LSR, 

dla którego nie został 

osiągnięty wskaźnik 

produktu 

 

9. 

Czy operacja jest 

adekwatna do mocnych 

lub słabych stron 

obszaru LGD 

określonych w LSR 
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Załącznik nr 7 do Procedury naboru oraz oceny i wyboru operacji  

 

 

(pieczęć) 
KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI 

na obszarze LGD Blisko Krakowa do działania 

„Wdrażanie LSR – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 

(wypełnić wyłącznie pola na białym tle) 
 
 

 

Nazwa operacji: 

 

 

 

Nr operacji wg kolejności wpływu i 

data złożenia wniosku: 

 Data przeprowadzenia 

oceny merytorycznej: 

 

Nazwa wnioskodawcy  

 

Lp. Lokalne kryteria oceny operacji ocena 

1. 
W jakim stopniu projekt przyczynia się do poprawy warunków sprzyjających aktywności 

kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej  

 

2. Wnioskodawca posiada środki finansowe na wykonanie operacji  

3. Efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia  

4. 
W jakim stopniu efekty projektu przyczynią się do tworzenia trwałej i dostępnej oferty 

spędzania czasu wolnego na terenie LGD  

 

5. 
Czy rezultaty projektu  przyczyniają się do podejmowania innowacyjnych  działań  

w zakresie rozwoju lokalnego  

 

6. 
Czy projekt realizuje przedsięwzięcie LSR, dla którego nie został osiągnięty wskaźnik 

produktu 

 

7. Czy operacja jest adekwatna do mocnych lub słabych stron obszaru LGD określonych w LSR  

SUMA PUNKTÓW:  

Zespół / członek
*) 

oceniający: 

 

………………………………………….    ……………………………………… 

Imię i nazwisko członka Rady      podpis 
 

………………………………………….    ……………………………………… 

Imię i nazwisko członka Rady      podpis 
 

………………………………………….    ……………………………………… 

Imię i nazwisko członka Rady      podpis 

 
*) 

- niepotrzebne skreślić 
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Uzasadnienie przyznanej punktacji 

Nr operacji wg kolejności wpływu:   

Lp. Lokalne kryteria oceny 

operacji 

uzasadnienie 

1. 

W jakim stopniu projekt 

przyczynia się do 

poprawy warunków 

sprzyjających 

aktywności kulturalnej, 

sportowej, rekreacyjnej 

 

2. 

Wnioskodawca posiada 

środki finansowe na 

wykonanie operacji 

 

3. 

Efektywność 

ekonomiczna 

przedsięwzięcia 

 

4. 

W jakim stopniu efekty 

projektu przyczynią się 

do tworzenia trwałej  

i dostępnej oferty 

spędzania czasu wolnego 

na terenie LGD 

 

5. 

Czy rezultaty projektu  

przyczyniają się do 

podejmowania 

innowacyjnych  działań  

w zakresie rozwoju 

lokalnego 

 

6. 

Czy projekt realizuje 

przedsięwzięcie LSR, dla 

którego nie został 

osiągnięty wskaźnik 

produktu 

 

7. 

Czy operacja jest 

adekwatna do mocnych 

lub słabych stron obszaru 

LGD określonych w LSR 
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Załącznik nr 8 do Procedury naboru oraz oceny i wyboru operacji  

(pieczęć) 
KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI 

na obszarze LGD Blisko Krakowa do działania 

„Wdrażanie LSR – Małe projekty” 

(wypełnić wyłącznie pola na białym tle) 

 
 

Nazwa operacji: 

 

 

 

Nr operacji wg kolejności wpływu i 

data złożenia wniosku: 

 Data przeprowadzenia 

oceny merytorycznej: 

 

Nazwa wnioskodawcy  

 

Lp. Lokalne kryteria oceny operacji 

 

ocena 

1. 
W jakim stopniu projekt przyczynia się do poprawy warunków sprzyjających aktywności 

kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej 
 

2. 
W jakim stopniu projekt przyczynia się do poprawy warunków sprzyjających aktywności 

społecznej 

 

3. 
W jakim stopniu projekt przyczynia się do podniesienia poziomu wiedzy mieszkańców na 

temat dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru 

 

4. 
W jakim stopniu efekty projektu przyczynią się do tworzenia trwałej i dostępnej oferty 

spędzania czasu wolnego na terenie LGD 

 

5. 
Czy rezultaty projektu  przyczyniają się do podejmowania innowacyjnych działań  

 w zakresie rozwoju lokalnego  

 

6. 
Czy projekt realizuje przedsięwzięcie LSR, dla którego nie został osiągnięty wskaźnik 

produktu 

 

7. Czy operacja jest adekwatna do mocnych lub słabych stron obszaru LGD określonych w LSR   

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW: 

 

 

Zespół / członek
*) 

 oceniający: 

 

………………………………………….    ……………………………………… 

Imię i nazwisko członka Rady      podpis 

 

………………………………………….    ……………………………………… 

Imię i nazwisko członka Rady      podpis 

 

………………………………………….    ……………………………………… 

Imię i nazwisko członka Rady      podpis 

 
*) 

- niepotrzebne skreślić 
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Uzasadnienia do przyznanej punktacji 

Nr operacji wg kolejności wpływu:  

Lp. Lokalne kryteria oceny 

operacji 

uzasadnienie 

1. 

W jakim stopniu 

projekt przyczynia się 

do poprawy warunków 

sprzyjających 

aktywności kulturalnej, 

sportowej, rekreacyjnej 

 

2. 

W jakim stopniu 

projekt przyczynia się 

do poprawy warunków 

sprzyjających 

aktywności społecznej 

 

3. 

W jakim stopniu 

projekt przyczynia się 

do podniesienia 

poziomu wiedzy 

mieszkańców na temat 

dziedzictwa 

kulturowego i 

przyrodniczego obszaru 

 

4. 

W jakim stopniu efekty 

projektu przyczynią się 

do tworzenia trwałej  

i dostępnej oferty 

spędzania czasu 

wolnego na terenie LGD 

 

5. 

Czy rezultaty projektu  

przyczyniają się do 

podejmowania 

innowacyjnych działań  

w zakresie rozwoju 

lokalnego 

 

6. 

Czy projekt realizuje 

przedsięwzięcie LSR, 

dla którego nie został 

osiągnięty wskaźnik 

produktu 

 

7. 

Czy operacja jest 

adekwatna do mocnych 

lub słabych stron obszaru 

LGD określonych w LSR 
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Załącznik nr 9 do Procedury naboru oraz oceny i wyboru operacji  

 

Instrukcja 

przeprowadzenia oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji 

na obszarze LGD Blisko Krakowa 

 

 

1. Zespół oceniający lub członek Rady uprawniony do dokonania oceny zgodności operacji 

z lokalnymi kryteriami wyboru, po zapoznaniu się z wnioskiem o pomoc i opisem 

operacji dokonuje analizy zakresu, w jakim wniosek odpowiada poszczególnym 

lokalnym kryteriom wyboru . 

2. Wykonując ocenę zgodności stosuje się odpowiednio: 

a) „Kartę oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji na obszarze 

LGD Blisko Krakowa do działania „Wdrażanie LSR – Odnowa i rozwój wsi”; 

b) „Kartę oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji na obszarze 

LGD Blisko Krakowa do działania „Wdrażanie LSR – Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw”; 

c) „Kartę oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji na obszarze 

LGD Blisko Krakowa do działania „Wdrażanie LSR – Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej”; 

d) „Kartę oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji na obszarze 

LGD Blisko Krakowa do działania „Wdrażanie LSR – Małe projekty”; 

zwaną dalej Kartą. 

3. W odniesieniu do każdego z lokalnych kryteriów wyboru oceniający ustala, w jakim 

stopniu wniosek spełnia lub jest wysoce prawdopodobne, że w wyniku realizacji operacji 

spełnione zostanie to kryterium i wpisuje odpowiednią liczbę punktów w rubryce 

„Ocena” oraz merytoryczne uzasadnienie dokonanej oceny w rubryce „Uzasadnienie”. 

4. Po dokonaniu oceny wszystkich kryteriów, punktację odnoszącą się do poszczególnych 

kryteriów sumuje się. 

5. Po zakończeniu dokonywania oceny oceniający opatruje Kartę podpisem. 



Lokalna Strategia Rozwoju Blisko Krakowa 
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Załącznik nr 10 do Procedury naboru oraz oceny i wyboru operacji 

Lista ocenionych wniosków  

złożonych w ramach naboru wniosków na działanie …………………………………………………., przeprowadzonego w dniach od dd-mm-rrrr 

do dd-mm-rrrr przez LGD Blisko Krakowa, sporządzona na podstawie uchwał podjętych podczas  posiedzenia Rady nr …. w dniu dd-mm-rrrr. 

Pozycja Numer 

wniosku 

Nazwa wniosku Wnioskowana 

kwota pomocy 

Zgodny z LSR 

(tak/nie) 

Uzasadnienie (w 

przypadku niezgodności z 

LSR) 

Liczba punktów z 

oceny zgodności z 

lokalnymi kryteriami 

wyboru 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

Przewodniczący/Wiceprzewodniczący 

Rady LGD 

 

………………………
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Załącznik nr 11 do Procedury naboru oraz oceny i wyboru operacji 

Lista wniosków wybranych  
w ramach naboru wniosków na działanie ………………………………………………………., przeprowadzonego w dniach od dd-mm-rrrr do 

dd-mm-rrrr przez LGD Blisko Krakowa, sporządzona na podstawie uchwał podjętych podczas  posiedzenia Rady nr …. w dniu dd-mm-rrrr. 

Pozycja Numer 

wniosku 

Nazwa wniosku Wnioskowana kwota 

pomocy 

Liczba punktów z 

oceny zgodności z 

lokalnymi kryteriami 

wyboru 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Limit dostępnych środków określony w informacji o naborze wynosi: ……. zł. Wnioski z pozycji od … do …. mieszczą się we wskazanym 

limicie. 

 

Przewodniczący/Wiceprzewodniczący 

Rady LGD 

 

………………………
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Załącznik nr 12 do Procedury naboru oraz oceny i wyboru operacji 

Lista wniosków niewybranych  
w ramach naboru wniosków na działanie ………………………………………………………., przeprowadzonego w dniach od dd-mm-rrrr do 

dd-mm-rrrr przez LGD Blisko Krakowa, sporządzona na podstawie uchwał podjętych podczas  posiedzenia Rady nr …. w dniu dd-mm-rrrr. 

Pozycja Numer 

wniosku 

Nazwa wniosku Wnioskowana kwota 

pomocy 

Zgodny z LSR 

(tak/nie) 

Złożony w miejscu i 

terminie wskazanym 

w informacji o 

naborze (tak/nie) 

Liczba punktów z 

oceny zgodności z 

lokalnymi kryteriami 

wyboru 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 

Przewodniczący/Wiceprzewodniczący 

Rady LGD 

 

                          ……………………… 

 

 


