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 (wypełnić wyłącznie pola białe poprzez wpisanie przyznanej punktacji) 

PIECZĘĆ LGD 

 

 

 

KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG 

LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU 

GRANTY – PRZYGOTOWANIE 

KONCEPCJI SMART VILLAGES 

WERSJA I 

NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ 

LGD 

 DATA I GODZINA 

ZŁOŻENIA 

WNIOSKU 

 

NAZWA WNIOSKODAWCY  

NAZWA OPERACJI  

DATA PRZEPROWADZONEJ 

OCENY 

 

Lp. Kryterium 

 

Opis kryterium Ocena 

Max. Przyznana 

1.  

Poziom zaangażowania społeczności 

lokalnej w realizację zadania: 

powyżej 20 osób – 5 pkt. 

od 10 do 19 osób – 2 pkt. 

poniżej 10 osób – 1 pkt 

Kryterium premiuje zadania,  które 

przygotowane będą w sposób  

partycypacyjny, angażujący w jak 

najszerszym stopniu lokalną 

społeczność, co pozytywnie wpływa 

na  jakość planowanego procesu 

przygotowania koncepcji Smart 

Villages 

Grantobiorca w opisie zadania we 

wniosku o przyznanie pomocy 

wskazuje planowaną liczbę osób, które 

będą zaangażowane w przygotowanie 

koncepcji. Deklaracja w tym zakresie 

zostanie zawarta w umowie 

5 

 

2.  

W proces przygotowania koncepcji 

Smart Villages zaangażowany będzie 

sołtys lub rada sołecka  – 2 pkt. 

W proces przygotowania koncepcji 

Smart Villages nie będzie 

zaangażowany sołtys ani rada sołecka  

– 0 pkt. 

Kryterium premiuje zadania,  które 

przygotowane są przy udziale sołtysa lub 

rady sołeckiej.   

Rola sołtysa lub przedstawicieli rady 

sołeckiej została opisana we wniosku 

o powierzenie grantu. Deklaracja w tym 

zakresie zostanie zawarta w umowie 

2 
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3.  

Liczba partnerów zaangażowanych  

w tworzenie koncepcji Smart 

Villages: 

3 lub więcej partnerów – 5 pkt. 

2 partnerów – 2 pkt. 

1 partner – 1 pkt 

Kryterium premiuje zadania realizowane 

w partnerstwie. Większa liczba partnerów 

zaangażowanych w proces przygotowania 

koncepcji Smart Villages pozytywnie 

wpływa na  jej jakość. 

Udokumentowaniem współpracy 

wnioskodawcy z partnerami są deklaracje 

współpracy, i/lub porozumienia 

współpracy i/lub umowy i/lub 

oświadczenia o współpracy szczegółowo 

pokazujące jego wkład w realizację 

zadania 

5  

4.  

Powiązanie wnioskodawcy  

z obszarem objętym koncepcją 

Smart Villages:   
Wnioskodawca posiada siedzibę / oddział 

/ miejsce stałego zamieszkania na 

obszarze LGD „Solna Dolina” – 2 pkt. 

Wnioskodawca nie posiada siedziby / 

oddziału / miejsca stałego zamieszkania 

na obszarze LGD „Solna Dolina” – 0 pkt. 

Kryterium premiuje zadania realizowane 

przez podmioty lub osoby fizyczne 

związane na stałe z obszarem objętym 

koncepcją smart villages potwierdzone 

złożonym oświadczeniem 

2  

5.  

Potencjał organizacyjny 

wnioskodawcy: 

Wnioskodawca posiada potencjał 

organizacyjny do realizacji zadania 

(doświadczenie w opracowaniu 

podobnych koncepcji, kwalifikacje, 

zasoby) – 2 pkt. 

Wnioskodawca nie posiada potencjału 

organizacyjnego do realizacji zadania 

(doświadczenie w opracowaniu 

podobnych koncepcji, kwalifikacje, 

zasoby) – 0 pkt. 

Kryterium premiuje zadania realizowane 

przez podmioty, które posiadają 

doświadczenie, zasoby lub kwalifikacje 

niezbędne do przygotowania koncepcji 

smart villages potwierdzone złożonym 

oświadczeniem 

2  

6.  

Obszary po PGR. Koncepcja 

dotyczy obszaru: 

na którym występują tereny po PGR – 

1 pkt 

na którym nie występują tereny po 

PGR – 0 pkt 

 

Kryterium premiuje zadania, w ramach 

których opracowana zostanie koncepcja 

obejmująca swym zakresem działania na 

rzecz aktywizacji gospodarczej i 

społecznej obszarów popegeerowskich 

1  

7.  

Zadanie realizowane w ramach 

projektu grantowego w miejscowości 

zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. 

mieszkańców 

 – 1 pkt  

Zadanie realizowane w ramach 

projektu grantowego w miejscowości  

zamieszkałej przez 5 tys. 

mieszkańców i powyżej – 0 pkt. 

Preferuje się zadania, realizowane 

w mniejszych miejscowościach ze 

względu na zdiagnozowane w analizie 

deficyty (braki w infrastrukturze i ofercie) 

na obszarze zamieszkałym przez mniejszą 

liczbę ludności 

 

1 
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8.  

Wnioskodawca korzystał  z doradztwa 

indywidualnego w biurze LGD  

w ramach przygotowania wniosku  

o powierzenie grantów w ramach 

projektu grantowego – 2 pkt. 

Wnioskodawca nie korzystał  

z doradztwa indywidualnego w biurze 

LGD w ramach przygotowania 

wniosku o powierzenie grantów w 

ramach projektu grantowego – 0 pkt. 

Kryterium premiuje Grantobiorców 

korzystających  z doradztwa w celu 

zapewnienia jak najwyższej jakości 

złożonych wniosków. 

 

2 

 

SUMA PUNKTÓW 20  

Operacjami wybranymi przez Radę mogą być tylko te operacje, które uzyskały ocenę 

końcową wynoszącą co najmniej 6 punktów 

20  

 

UZASADNIENIE OCENY: 

 

 

Lp. Nazwisko i imię Członka Rady Czytelny podpis Członka Rady 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

MIEJSCE  DATA  

 

CZYTELNE 

PODPISY 

SEKRETARZY 

POSIEDZENIA 

  

 


