
KARTA OCENY WEDŁUG KRYTERIÓW STRATEGICZNYCH  

Działanie PROW 2014 – 2020 

□ Zachowania dziedzictwa lokalnego   

□ Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej, lub kulturalnej   

Numer naboru: 

Numer wniosku: 

 

Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy:  

Tytuł operacji:  

Ocena wniosku: 

LP. Kryterium oceny Punktacja Uzasadnienie 

1.  Innowacyjność projektu   

2.  Partycypacyjne wykorzystanie 

powstałej infrastruktury 
  

3.  Osoby podmioty bezpośrednio  

korzystające z  inwestycji  
  

Suma punktów:   

Uzasadnienie oceny: 

 

 

 

 

 

 

………………………………..……….…. 

(miejsce, data) 

 

 

……………………………………………………………….. 

(czytelny podpis członka Rady LGD) 

 

 

………………………………..……….…. 

(czytelny podpis sekretarza posiedzenia) 

 

 

……………………………………………………………….. 

(czytelny podpis Przewodniczącego Rady LGD) 

 

 

LP. Kryterium oceny Wyjaśnienie Skala punktowa 

1.  Innowacyjność projektu 

  Innowacyjność definiowana jako: 

- niestandardowe lub proekologiczne rozwiązani konstrukcyjne, technologiczne, architektoniczne 

(wynika z opisu projektu inwestycji)  

Kryterium jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem: Niedostateczne wykorzystanie walorów 

krajobrazowych i przyrodniczych, Małe wykorzystanie warunków do wytwarzania energii z 

odnawialnych źródeł, Zły stan techniczny infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej zwłaszcza 

obiektów zabytkowych 

 0 pkt. – brak  

1 pkt. – wykazana innowacyjność projektu 

2. Partycypacyjne wykorzystanie powstałej infrastruktury 

 Współpraca międzysektorowa służąca realizacji celów inwestycji, wykorzystanie potencjału obiektu 

Kryterium jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem: Mała aktywność organizacji społecznych 

(działalność okazjonalna, organiczna do miejscowości, grupy sąsiedzkiej, kółka zainteresowań) 

0 pkt. – brak opisu 

1 pkt. – opis podaje ( z nazwy) partnerów współpracujących przy tworzeniu programu/oferty 

wykorzystania powstałej infrastruktury  

3. Osoby podmioty bezpośrednio korzystające z  nowopowstałej infrastruktury 

 Czy wśród beneficjentów projektu znajdują się: 

 osoby starsze tj. w wieku emerytalnym? 

 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zwłaszcza osoby w wieku 50+ ? 

 dzieci i młodzież? 

 osoby bezrobotne? 

 lokalni przedsiębiorcy/producenci? 

Kryterium jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem: Wysoka stopa bezrobocia  ze szczególna 



sytuacją na rynku pracy osób w wieku 50+, Przewaga  ludności w wieku poprodukcyjnym w 

strukturze społecznej, Pogłębiające się ubóstwo rodzin wiejskich, Osłabienie więzi społecznych na 

skutek coraz silniejszych powiązań mieszkańców z ośrodkami miejskim (miejsce pracy, szkoły na 

poziomie ponadgimnazjalnym, ośrodki kultury, rozrywki) 

 Wśród Beneficjentów są: 

 1 pkt - osoby starsze tj. w wieku emerytalnym 

 1 pkt  - osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zwłaszcza osoby w wieku 50+  

 1 pkt  - dzieci i młodzież 

 1 pkt  - osoby bezrobotne 

 1 pkt  - lokalni przedsiębiorcy/producenci 

Punkty się sumuje: max można w tym kryterium uzyskać 5 pkt. 

Do uzyskania: max 7 pkt / min 0 pkt. 

 

 


