KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW LSR BLGD KONKURS
NUMER NABORU
ZNAK SPRAWY
DATA WPŁYWU
TYTUŁ OPERACJI
NAZWA WNIOSKODAWCY
Wynik oceny zgodności operacji z LSR:

Operacja zgodna z
LSR

Operacja niezgodna z
LSR

Lokalne kryteria wyboru operacji
1. Grupy docelowe realizowanej operacji:

Projekt skierowany będzie do więcej niż 2 grup defaworyzowanych określonych w LSR
Projekt skierowany jest do 2 grup defaworyzowanych określonych w LSR

Projekt skierowany jest do jednej grupy defaworyzowanej określonej w LSR
Projekt skierowany jest do innej grupy docelowej
2. Wzrost atrakcyjności obszaru Strategii Rozwoju Lokalnego
kierowanego przez społeczność:

[1 pkt.]

[0 pkt.]

Operacja przyczyni się do wzrostu atrakcyjności obszaru LSR

[1 pkt.]

Operacja nie przyczyni się do wzrostu atrakcyjności obszaru LSR
3. Promowanie ochrony środowiska lub klimatu:

[3 pkt.]

[2 pkt.]

[0 pkt.]

Operacja uwzględnia promowanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska lub klimatu

[1 pkt.]

Operacja nie uwzględnia promowania rozwiązań przyjaznych dla środowiska lub klimatu
4. Innowacyjność operacji:

Operacja jest innowacyjna dla całego obszaru objętego LSR

[2 pkt.]

Operacja jest innowacyjna dla poszczególnej części obszaru np. Gminy
Operacja nie jest innowacyjna
5. Wykorzystanie zasobów obszaru objętego LSR:

[0 pkt.]

[1 pkt.]

[0 pkt.]

Operacja przyczyni się do wsparcia więcej niż jednej mocnej strony obszaru LSR w ramach
analizy SWOT ujętej w LSR [2 pkt.]
Operacja przyczyni się do wsparcia jednej mocnej strony obszaru LSR w ramach analizy
SWOT ujętej w LSR [1 pkt.]
Operacja nie przyczyni się do wykorzystania zasobów obszaru objętego LSR

6. Promocja operacji:

Operacja będzie promowana na obszarze LSR oraz poza jego regionem
Operacja będzie promowana na obszarze objętym LSR
Brak promocji

7. Miejsce przeprowadzenia operacji*:

[0 pkt.]

[2 pkt.]

[1 pkt.]

[0 pkt.]

Miejscowość, w której będzie realizowana operacja jest zamieszkała przez mniej niż 5 tys. osób
[2 pkt.]

Miejscowość, w której będzie realizowana operacja jest zamieszkała przez więcej niż 5 tys.
osób [1 pkt.]
Uwaga: Nie należy sumować punktów w ramach poszczególnych kryteriów.
Maksymalna liczba punktów : 13* - dotyczy infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.
Minimalna liczba punktów 5* - dotyczy infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.
Maksymalna liczba punktów: 11
Minimalna liczba punktów: 4
Suma punktów:

pkt.
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