
 
 

 

Załącznik nr 9a 

 KARTA MERYTORYCZNA 

OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW 

Działanie – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 

Cel ogólny Rozszerzenie zrównoważonej działalności społecznej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju 

turystyki i ochrony zasobów 

Poprawienie jakości życia i stwarzanie warunków do dalszego harmonijnego rozwoju lokalnej 

społeczności  

Cel szczegółowy Rozwój infrastruktury turystycznej 

Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjno-sportowej 

Przedsięwzięcie Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  

Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjno-sportowej   

Wskaźnik produktu Liczba nowych i przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  

 Liczba nowych i przebudowanych obiektów infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjno-

sportowej 

Wskaźnik rezultatu Zwiększenie bazy noclegowej 

Wzrost dochodów z branży turystycznej 

Zmniejszenie zużycia wody na 1 mieszkańca w ciągu roku 

Wzrost dochodów gminy na 1 mieszkańca 

 Wzrost ilości organizacji pozarządowych 



 
 

 

  

 

 

Numer wniosku  

Złożony przez  

Złożony W dniu  

O godzinie  

Tytuł operacji  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lp. Lokalne kryteria wyboru operacji 
Przewidziana ilości 

punktów za 

kryterium 

Przyznaję 

punktów 

1. Wnioskodawca jest członkiem LGD „Dolina Noteci” i ma opłacona składkę członkowską – 5 pkt 

Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt 
5 lub 0 

 

2. Zaplanowano działania informujące o dofinansowaniu ze środków PROW, zgodnie z wytycznymi: 

Strona internetowa – 2 pkt 

Brak informacji 0 pkt 

Maksymalna liczba pkt do zdobycia –2 

2 lub 0 

 

3. Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 

od 50 tys. do 60 tys. zł – 10 pkt 

powyżej 60 tys. do 90 tys. – 5 pkt 

Powyżej 90 tys. zł – 0 pkt 

Kryterium rozłączne. Preferuje się wnioski o mniejszej kwocie dofinansowania. Kwota pomocy wynika ze 

złożonego wniosku. Kryterium wprowadza mechanizm ograniczający wysokość wnioskowanej kwoty 

pomocy – w efekcie posiadane przez LGD środki wystarczają na dofinansowanie większej liczby operacji. 

10 lub 5 lub 0 

 

4. Planowany czas realizacji operacji po podpisaniu umowy: 

do 8 miesięcy – 8 pkt 

powyżej 8 miesięcy do 12 miesięcy – 4 pkt 

Powyżej 12 miesięcy – 0 pkt 

Kryterium rozłączne. Wynika z opisu we wniosku lub z oświadczenia wnioskodawcy. Czas realizacji 

liczony jest od dnia podpisania umowy. Preferuje się operacje, które przewidują krótszy czas realizacji, co 

wiąże się również z ogólną gotowością projektu do wykonania. 

8 lub 4 lub 0 

 



 
 

 

5. Operacja zakłada stworzenie infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych – 5 pkt 

Operacja nie zakłada stworzenia infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych – 0 pkt 

Wynika to z opisu z wniosku z wskazaniem w jaki sposób infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb 

osób niepełnosprawnych, czyli grupy defaworyzowanej. Kryterium wynika z konsultacji społecznych. 

5 lub 0 

 

6. Operacja dotyczy infrastruktury: 

turystycznej – 7 pkt 

rekreacyjno-sportowej lub kulturalno-społecznej – 5 pkt 

żadnej z powyższych – 0 pkt 

Kryterium rozłączne. Wynika z opisu we wniosku. Premiowane są projekty związane ze stworzeniem nowej 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej obszaru mogące wpłynąć na wartość turystyczną obszaru. 

Kryterium wynika z konsultacji społecznych. 

7 lub 5 lub 0 

 

7. Wnioskodawca przewidział wykorzystanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i podnoszeniu 

świadomości ekologicznej oraz przeciwdziałających zmianom klimatu – 3pkt 

Wnioskodawca nie przewidział wykorzystania rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i 

podnoszeniu świadomości ekologicznej oraz przeciwdziałających zmianom klimatu – 0 pkt 

Wnioskodawca opisał zaplanowane działania i narzędzia i uzasadnił ich wykorzystanie w kontekście 

prowadzenia działalności. Kryterium wynika z konsultacji społecznych, diagnozy i analizy SWOT. 

Preferuje się operacje uwzględniające aspekt ekologiczny: inwestycyjny, edukacyjny. 

3 lub 0 

 



 
 

 

8. Wnioskodawca wziął udział w: 

Budowie LSR – 2 pkt 

Szkoleniu przed naborem – 2 pkt 

Doradztwie indywidualnym – 2 pkt 

Żadne z powyższych – 0 pkt 

 

Kryterium rozłączne. maksymalna liczba punktów do zdobycia: 6. Ilość przyznanych punktów określa się 

na podstawie list obecności i karty doradztwa. Preferuje się: operacje zgłoszone w trakcie budowy LSR; 

osoby biorące udział w konsultacjach społecznych dot. budowy LSR; jak również osoby korzystające ze 

szkoleń i doradztwa indywidualnego w trakcie przygotowania wniosku. 

6 lub 4 lub 2 lub 0 

 

9. Udział wkładu własnego jest wyższy niż wymagany o: 

20% i powyżej wnioskowanej kwoty pomocy – 15 pkt 

10% - 19% wnioskowanej kwoty pomocy – 10 pkt 

5% - 9% wnioskowanej kwoty pomocy – 5 pkt 

Poniżej 5% wnioskowanej kwoty pomocy – 0 pkt 

 

Kryterium jest rozłączne. Wynika ze złożonego wniosku. Preferuje się operacje zakładające większy wkład 

własny, co jest istotne z punktu widzenia realizacji wskaźników i ograniczonego budżetu LSR. 

W ramach wyliczania udziału wkładu własnego w ramach realizacji operacji, procenty będą przypisane do 

wartości pkt w dół, co oznacza, iż w przypadku gdyby udział własny wynosiłby 19,2 % to beneficjent 

otrzyma 10 pkt. 

15 lub 10 lub 5 lub 0 

 

10. Wnioskodawca nastawiony na działalność innowacyjną. operacja uwzględniająca opracowanie i 

wdrożenie nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów – 2 pkt. 

Wnioskodawca nie jest nastawiony na działalność innowacyjną – 0 pkt 

Wnioskodawca opisał zaplanowane innowacyjne działania i narzędzia oraz uzasadnił ich wykorzystanie w 

kontekście prowadzonej działalności. Kryterium wynika z konsultacji społecznych, diagnozy i analizy 

SWOT. 

2 lub 0 

 



 
 

 

11. Wyczerpujące uzasadnienie potrzeb realizacji projektu – 5 pkt 

Niewystarczające uzasadnienie potrzeb realizacji projektu – 0 pkt 

Wynika z opisu we wniosku lub oświadczenia wnioskodawcy. Kryterium wynika z konsultacji 

społecznych. 

5 lub 0 

 

12. Możliwość realizacji działań przy założonym czasie i budżecie – 5 pkt 

Brak możliwości realizacji działań przy założonym czasie i budżecie – 0 pkt 

Na podstawie złożonego wniosku – opinia członków Rady. Kryterium wynika z konsultacji społecznych. 

5 lub 0 

 

13. Operacja realizowana w miejscowości zamieszkanej przez mniej niż 5 000 mieszkańców – 5 pkt 

Operacja realizowana w miejscowości zamieszkanej przez 5000 i więcej niż 5000 mieszkańców – 0 pkt 

Wnioskodawca wykazał we wniosku. liczba mieszkańców wskazana na podstawie danych z 31.12.2013 r. 

Preferowane są operacje, które będą realizowane na terenie miejscowości poniżej 5 000 mieszkańców. 

5 lub 0 

 

 Suma przyznanych punktów (max 78) :  

Wniosek uzyskał/nie uzyskał* minimalnej ilości 23 punktów (co stanowi 30% możliwej do zdobycia ilości punktów). 

Kryteria strategiczne (premiujące), brane pod uwagę w przypadku równej ilości punktów: nr 3, nr 5, nr 6, nr  9. 

Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: …………………………………, słownie: ………………………………………………………………………. 

 

 

……………………………………………         ………………………………………….. 

Przewodniczący Rady                 data 

* niepotrzebne skreślić



 
 
 

 

 


