
Załącznik nr 4. karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru 

KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU 

  

 

 

 

KARTA OCENY OPERACJI 

wg lokalnych kryteriów wyboru 

 

 
KO nr 3 

Wersja 1.1 

Numer wniosku Pełna nazwa i adres Wnioskodawcy 

 

Tytuł projektu  

 

Działanie 1. Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie 

młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha 

dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury. 

Lokalne kryteria wyboru 

 
Nazwa kryterium Dokument potwierdzający Trzystopniowa 

skala: 

0 punktów 
5 punktów 

10 punktów 
1. Wpływ na rozwój turystyki 

Preferowane będą operacje mające bezpośredni wpływ na rozwój turystki. 
Realizacja projektu wypromuje nowe formy usług turystycznych 

oraz wzmocni infrastrukturę okołoturystyczna wykorzystującą 

wodny potencjał obszaru rybackiego. 

Wniosek - uzasadnienie 10 

Projekt przyczyni się do zróżnicowania usług turystycznych. Wniosek - uzasadnienie 5 
Przedsięwzięcie będzie miało nikły wpływ na rozwój turystyki. Wniosek 0 

Suma punktów  
Uzasadnienie: 

 

 

 

 
2. Rodzaj planowanej działalności gospodarczej 

Preferowane będą operacje mające bezpośredni wpływ na rozwój działalności preferowanych z punktu widzenia LSR.  

Działalność na bazie rybactwa lub jego produktów, w tym 

wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi. 
Wniosek - uzasadnienie 10 

Inna działalność gospodarcza  rozwijająca łańcuch dostaw 

produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego 

i akwakultury. 

Wniosek - uzasadnienie 5 

Żadne z wymienionych. Wniosek 0 
Suma punktów  

Uzasadnienie: 

 

 

 
3. Wysokość wnioskowanej dotacji 

Preferowane będą operacje poniżej 100 tys. zł. 
Przedsięwzięcia poniżej 100 tys. zł. Wniosek 10 
Przedsięwzięcia od 100 tys. zł, do poniżej  300 tys. zł. Wniosek 5 
Przedsięwzięcia w wysokości 300 tys. zł. Wniosek 0 

Suma punktów  
Uzasadnienie: 

 



 

 

 
4. Wysokość wkładu własnego 

Preferowane będą operacje, w których wnioskodawca zapewni większy wkład własny. 

Wkład ponad 60%. Różnica między kosztami 

kwalifikowalnymi projektu 

a wnioskowana kwotą 

pomocy jako odsetek 

kosztów kwalifikowalnych 

projektu 

10 

Wkład ponad 50% do 60%. Różnica między kosztami 

kwalifikowalnymi projektu 

a wnioskowana kwotą 

pomocy jako odsetek 

kosztów kwalifikowalnych 

projektu 

5 

Wkład 50 %. Różnica między kosztami 

kwalifikowalnymi projektu 

a wnioskowana kwotą 

pomocy jako odsetek 

kosztów kwalifikowalnych 

projektu 

0 

Suma punktów  
Uzasadnienie: 

 

 

 
5. Innowacyjność projektu 

Preferuje operacje o wysokim poziomie innowacyjności. 
Przedsięwzięcie jest innowacyjne na obszarze RLGD i dla 

wnioskodawcy. 
Wniosek - uzasadnienie 10 

Przedsięwzięcie jest innowacyjne na obszarze gminy lub 

wnioskodawcy. 
Wniosek - uzasadnienie 5 

Przedsięwzięcie nie jest innowacyjne. Wniosek - uzasadnienie 0 
Suma punktów  

Uzasadnienie: 
 

 

 

 
6. Rodzaj wnioskodawcy 

Preferowane będą przedsięwzięcia realizowane przez rybaków. 
Beneficjent jest rybakiem, dla którego działalność rybacka jest 

podstawową działalnością. 
Decyzja weterynaryjna, 

zaświadczenie o złożeniu 

RRW-22 lub RR-23 do IRŚ 

w Olsztynie  

oraz wyciąg PKD 

10 

Działalność rybacka jest dodatkowym zajęciem beneficjenta. Decyzja weterynaryjna, 

zaświadczenie o złożeniu 

RRW-22 lub RR-23 do IRŚ 

w Olsztynie  

oraz wyciąg PKD 

5 

Beneficjent nie prowadził i nie prowadzi działalności rybackiej. Wniosek - uzasadnienie 0 
Suma punktów  

Uzasadnienie: 



 

 

 

 
7. Zatrudnienie 

Preferowane będą przedsięwzięcia  zakładające utworzenie nowych miejsc pracy. 
Projekt zakłada utworzenie min 1 miejsca pracy w przeliczeniu 

na pełne etaty średnioroczne. 
Wniosek - uzasadnienie 10 

Projekt zakłada utrzymanie min 1 miejsca pracy w przeliczeniu 

na pełne etaty średnioroczne. 
Wniosek - uzasadnienie 5 

Projekt nie zakłada utworzenia miejsca pracy. Wniosek - uzasadnienie 0 
Suma punktów  

Uzasadnienie: 
 

 

 

 

 
RAZEM SUMA PUNKTÓW 

 

 

Imię i nazwisko Członka Rady 

 

*Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia wynosi 70. Aby operacja mogła zostać wybrana do dofinansowania 

przez Radę RLGD musi uzyskać, co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów w ocenie według lokalnych kryteriów 

oceny przewidzianych dla danego środka, a więc minimalna wymagana liczba punktów wynosi  21. 

 

 

 

 

 

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

    Miejscowość i data                    Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5. karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru 

KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU 

 

 

 

 

KARTA OCENY OPERACJI 

wg lokalnych kryteriów wyboru 

 

 

KO nr 3 

Wersja 1.1 

Numer wniosku Pełna nazwa i adres Wnioskodawcy 

Tytuł projektu  

 

Działanie 2. Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa 

przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie 

i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. 

 

Lokalne kryteria wyboru 

 
Nazwa kryterium Dokument potwierdzający Trzystopniowa 

skala: 

0 punktów 
5 punktów 

10 punktów 
1. Wpływ na rozwój turystyki 

Preferowane będą operacje mające bezpośredni wpływ na rozwój turystki. 
Realizacja projektu wypromuje nowe formy usług turystycznych 

oraz wzmocni infrastrukturę okołoturystyczna wykorzystującą 

wodny potencjał obszaru rybackiego. 

Wniosek - uzasadnienie 10 

Projekt przyczyni się do zróżnicowania usług turystycznych. Wniosek - uzasadnienie 5 
Przedsięwzięcie będzie miało nikły wpływ na rozwój turystyki. Wniosek 0 

Suma punktów  
Uzasadnienie: 

 

 

 

 
2. Wysokość wnioskowanej dotacji 

Preferowane będą operacje poniżej 100 tys. zł. 

Przedsięwzięcia poniżej 100 tys. zł. Wniosek 10 
Przedsięwzięcia od 100 tys. zł, do poniżej 300 tys. zł. Wniosek 5 
Przedsięwzięcia w wysokości 300 tys. zł. Wniosek 0 

Suma punktów  
Uzasadnienie: 

 

 

 

 
3. Wysokość wkładu własnego 

Preferowane będą operacje, w których wnioskodawca zapewni większy wkład własny. 
Wkład ponad 60%. Różnica między kosztami 

kwalifikowalnymi projektu 

a wnioskowana kwotą 

pomocy jako odsetek 

kosztów kwalifikowalnych 

projektu 

10 

Wkład ponad 50% do 60%. Różnica między kosztami 

kwalifikowalnymi projektu 
5 



a wnioskowana kwotą 

pomocy jako odsetek 

kosztów kwalifikowalnych 

projektu 
Wkład 50 %. Różnica między kosztami 

kwalifikowalnymi projektu 

a wnioskowana kwotą 

pomocy jako odsetek 

kosztów kwalifikowalnych 

projektu 

0 

Suma punktów  
Uzasadnienie: 

 

 

 
4. Innowacyjność projektu 

Preferuje operacje o wysokim poziomie innowacyjności. 

Przedsięwzięcie jest innowacyjne na obszarze RLGD i dla 

wnioskodawcy. 
Wniosek - uzasadnienie 10 

Przedsięwzięcie jest innowacyjne na obszarze gminy lub dla 

wnioskodawcy. 
Wniosek - uzasadnienie 5 

Przedsięwzięcie nie jest innowacyjne. Wniosek - uzasadnienie 0 
Suma punktów  

Uzasadnienie: 

 

 

 
5. Rodzaj prowadzonej działalności  

Preferowane będą przedsięwzięcia realizowane przez rybaków. 
Beneficjent jest rybakiem, dla którego działalność rybacka jest 

podstawową działalnością. 
Decyzja weterynaryjna, 

zaświadczenie o złożeniu 

RRW-22 lub RR-23 do IRŚ 

w Olsztynie 

wyciąg z PKD 

10 

Działalność rybacka jest dodatkowym zajęciem beneficjenta. Decyzja weterynaryjna, 

zaświadczenie o złożeniu 

RRW-22 lub RR-23 do IRŚ 

w Olsztynie 

wyciąg z PKD 

5 

Beneficjent nie prowadził i nie prowadzi działalności rybackiej. Wniosek - uzasadnienie 0 
Suma punktów  

Uzasadnienie: 

 

 

 
6. Zatrudnienie 

Preferowane będą przedsięwzięcia  zakładające utworzenie nowych miejsc pracy. 
Projekt zakłada utworzenie min 1 miejsca pracy w przeliczeniu 

na pełne etaty średnioroczne. 
Wniosek - uzasadnienie 10 

Projekt zakłada utrzymanie min 1 miejsca pracy w przeliczeniu 

na pełne etaty średnioroczne. 
Wniosek - uzasadnienie 5 

Projekt nie zakłada utworzenia miejsca pracy. Wniosek - uzasadnienie 0 
Suma punktów  

Uzasadnienie: 

 

 



 
7. Działalność gospodarcza 

Preferowane będą przedsięwzięcia zakładające nowej działalności gospodarczej. 
Projekt zakłada  podjęcie nowej działalności gospodarczej. Wniosek - uzasadnienie 10 
Projekt zakłada rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Pełny odpis z KRS lub 

wydruk z CEIDG wraz 

z historią zmian 

5 

Projekt nie zakłada podjęcia nowej działalności oraz nie zakłada 

rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej. 

Wniosek - uzasadnienie 0 

Suma punktów  
Uzasadnienie: 

 

 

 

 

 
 

RAZEM SUMA PUNKTÓW 

 

 

Imię i nazwisko Członka Rady 

 

* Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia wynosi 70. Aby operacja mogła zostać wybrana do dofinansowania 

przez Radę RLGD musi uzyskać, co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów w ocenie według lokalnych kryteriów 

oceny przewidzianych dla danego środka, a więc minimalna wymagana liczba punktów wynosi  21. 

 

 

 

 

 

 

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

  Miejscowość i data                    Podpis 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 6. karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru 

KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU 

 

 

 

 

KARTA OCENY OPERACJI 

wg lokalnych kryteriów wyboru 

 
KO nr 3 

Wersja 1.1 

Numer wniosku Pełna nazwa i adres Wnioskodawcy 

 

Tytuł projektu  

 

 

Działanie 3. Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich 

i obszarach akwakultury, w tym działania na  rzecz łagodzenia zmiany 

klimatu. 

Lokalne kryteria wyboru 

 
Nazwa kryterium Dokument potwierdzający Trzystopniowa 

skala: 

0 punktów 

5 punktów 
10 punktów 

1. Przedmiotowy zakres operacji 

Preferowane będą ściśle określone rodzaje operacji. 
 

Inwestycje mające na celu odtworzenie pierwotnego stanu 

środowiska wodnego poprzez renaturyzację zbiorników wodnych 

i terenów przyległych oraz działania na rzecz przeciwdziałania 

kłusownictwu. 

Wniosek - uzasadnienie 10 

Inwestycje mające na celu odtworzenie pierwotnego stanu 

środowiska wodnego poprzez renaturyzację zbiorników wodnych i 

terenów przyległych lub poprzez działania na rzecz zapobiegania 

kłusownictwu, lub przywracania a także zabezpieczania i 

odtwarzanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa 

zniszczonego w wyniku klęski żywiołowej lub szkody 

spowodowanej działalnością chronionych gatunków zwierząt. 

Wniosek - uzasadnienie 5 

Żadne z wymienionych Wniosek - uzasadnienie 0 
Suma punktów  

Uzasadnienie: 

 

 

 

 
2. Zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej lub szkody spowodowanej 

działalnością chronionych gatunków zwierząt 

Finansowane będą operacje mające na celu przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku 

jego zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej lub szkody spowodowanej działalnością 

chronionych gatunków zwierząt. 

Wielkość poniesionych strat powyżej 50 tys. Wniosek - uzasadnienie 10 
Wielkość poniesionych strat od 20 tys. do 50 tys. Wniosek - uzasadnienie 5 
Wielkość poniesionych strat powyżej 0 zł  do 20 tys. zł  Wniosek - uzasadnienie 0 
 Nie dotyczy  ( proszę wstawić znak X)    

Suma punktów  
Uzasadnienie: 

 

 

 
3. Wpływ na środowisko 



Preferuje operacje, które będą miały pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego i będą przeciwdziałać 

zmianom klimatycznym. 
Projekt ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska 

i przeciwdziała zmianom klimatycznym. 

Wniosek - uzasadnienie 10 

Projekt ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska. Wniosek - uzasadnienie 5 
Brak wpływu. Wniosek - uzasadnienie 0 

Suma punktów  
Uzasadnienie: 

 

 

 
4. Zasięg obszarowy oddziaływania operacji 

Preferowane będą operacje mające wpływ na większy obszar w ramach obszaru objętego LSR. 

Projekt obejmuje więcej niż 1 gminę. Wniosek - uzasadnienie 10 
Projekt jest realizowany na obszarze 1 gminy. Wniosek - uzasadnienie 5 
Wpływ projektu tylko na wnioskodawcę. Wniosek - uzasadnienie 0 

Suma punktów  
Uzasadnienie: 

 

 

 
5. Rodzaj prowadzonej działalności  

Preferowane będą przedsięwzięcia realizowane przez rybaków. 
Beneficjent jest rybakiem, dla którego działalność rybacka jest 

podstawową działalnością. 
Decyzja weterynaryjna, 

zaświadczenie o złożeniu 

RRW-22 lub RR-23 do IRŚ 

w Olsztynie 

oraz wyciąg z PKD 

10 

Działalność rybacka jest dodatkowym zajęciem beneficjenta. Decyzja weterynaryjna, 

zaświadczenie o złożeniu 

RRW-22 lub RR-23 do IRŚ 

w Olsztynie 

oraz wyciąg z PKD 

5 

Beneficjent nie prowadził i nie prowadzi działalności rybackiej. Wniosek - uzasadnienie 0 
Suma punktów  

Uzasadnienie: 

 

 

 
RAZEM SUMA PUNKTÓW 

 

 

 

Imię i nazwisko Członka Rady 

 

 

 

* Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia wynosi 50. Aby operacja mogła zostać wybrana do 

dofinansowania przez Radę RLGD musi uzyskać, co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów w ocenie według 

lokalnych kryteriów oceny przewidzianych dla danego środka, a więc minimalna wymagana liczba punktów wynosi  

15. 

 

 

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

 

     Miejscowość i data                    Podpis 

 

 



Załącznik nr 7. karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru 

KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU 

 

 

 

 

KARTA OCENY OPERACJI 

wg lokalnych kryteriów wyboru 

 
KO nr 3 

Wersja 1.1 

Numer wniosku Pełna nazwa i adres Wnioskodawcy 

Tytuł projektu  

 

 

Działanie 4. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego 

na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa 

kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa 

kulturowego. 

Lokalne kryteria wyboru 

Nazwa kryterium Dokument potwierdzający Trzystopniowa 
skala: 

0 punktów 

5 punktów 
10 punktów 

1. Oddziaływanie projektu 

Preferowane będą operacje mające wpływ na aktywizację lokalnego społeczeństwa. 
 

Przedsięwzięcie przyczyni się  do poprawy aktywności społecznej, 

jest historycznie i terytorialnie związane z działalnością rybacką, 

promuje rybackie dziedzictwo kulturowe, zaangażowana będzie 

młodzież i grupy defaworyzowane. 

Wniosek - uzasadnienie 10 

Przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy aktywności społecznej,  

jest historycznie i terytorialnie związane z działalnością rybacką. 

Wniosek - uzasadnienie 5 

Inne przedsięwzięcie. Wniosek 0 
Suma punktów Wniosek - 

uzasadnienie 

Uzasadnienie: 

 

 

 
2. Doświadczenie 

Preferowane będą projekty wnioskodawców, którzy realizowali podobne przedsięwzięcia. 

Wnioskodawca realizował przynajmniej 1 projekt w podobnym 

zakresie, posiada zaplecze administracyjne oraz wykwalifikowaną 

kadrę. 

Wniosek - uzasadnienie 10 

Wnioskodawca realizował inne przedsięwzięcie z wykorzystaniem 

funduszy UE. 
Wniosek - uzasadnienie 5 

Wnioskodawca nie realizował podobnego przedsięwzięcia. Wniosek 0 
Suma punktów  

Uzasadnienie: 

 

 

 
3. Wysokość wnioskowanej dotacji 

Preferowane będą operacje poniżej 150 tys. zł. 
Przedsięwzięcia poniżej 150 tys. zł. Wniosek 10 
Przedsięwzięcia od 150 tys. zł do 250 tys. zł. Wniosek 5 
Przedsięwzięcia powyżej 250 tys. zł do 300 tys. zł. Wniosek 0 

Suma punktów  



Uzasadnienie: 

 

 
 

4. Wysokość wkładu własnego 

Preferowane będą operacje, w których wnioskodawca zapewni większy wkład własny. 

Wkład ponad 50%. Różnica między kosztami 

kwalifikowalnymi projektu 

a wnioskowana kwotą 

pomocy jako odsetek 

kosztów kwalifikowalnych 

projektu 

10 

Wkład ponad  25% do 50%. Różnica między kosztami 

kwalifikowalnymi projektu 

a wnioskowana kwotą 

pomocy jako odsetek 

kosztów kwalifikowalnych 

projektu 

5 

Wkład 25 %. Różnica między kosztami 

kwalifikowalnymi projektu 

a wnioskowana kwotą 

pomocy jako odsetek 

kosztów kwalifikowalnych 

projektu 

0 

Suma punktów  
Uzasadnienie: 

 

 

 
5. Przedmiotowy zakres operacji 

Preferowane będą projekty, które będą polegały na  propagowaniu dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego 

na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury. 
Projekt dotyczy promocji rybackiego dziedzictwa kulturowego, 

tworzenia, rozwoju wyposażenia infrastruktury turystycznej, 

obiektów sportowych i rekreacyjnych  historycznie lub terytorialnie 

związanych z działalnością rybacką. 

Wniosek - uzasadnienie 10 

Projekt dotyczy tworzenia, rozwoju wyposażenia infrastruktury 

turystycznej, obiektów sportowych i rekreacyjnych  historycznie lub 

terytorialnie związanych z działalnością rybacką. 

Wniosek - uzasadnienie 5 

Przedsięwzięcie będzie miało znikomy wpływ na rozwój 

infrastruktury turystycznej. 
Wniosek - uzasadnienie 0 

Suma punktów  
Uzasadnienie: 

 

 

 
 

RAZEM SUMA PUNKTÓW 

 

 

Imię i nazwisko Członka Rady 

 

* Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia wynosi 50. Aby operacja mogła zostać wybrana do dofinansowania 

przez Radę RLGD musi uzyskać, co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów w ocenie według lokalnych kryteriów 

oceny przewidzianych dla danego środka, a więc minimalna wymagana liczba punktów wynosi  15. 

 

 

 

………………………………………                 ………………………………………………     
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Załącznik nr 8. karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru 

 

KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU 

 

 

 

KARTA OCENY OPERACJI 

wg lokalnych kryteriów wyboru 

 
KO nr 3 

Wersja 1.1 

Numer wniosku Pełna nazwa i adres Wnioskodawcy 

Tytuł projektu  

 

Działanie 5. Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym  

oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską. 

 

Lokalne kryteria wyboru 

 

 

Nazwa kryterium Dokument potwierdzający Trzystopniowa skala: 

0 punktów 
5 punktów 

10 punktów 

1. Oddziaływanie projektu 

Preferowane będą operacje mające wpływ na aktywizację lokalnego społeczeństwa. 
Przedsięwzięcie przyczyni się  do poprawy aktywności społecznej 

w szczególności rybackiej poprzez wspieranie dialogu społecznego 

i udziału lokalnych społeczności w badaniu i zarządzaniu zasobami 

rybołówstwa. 

Wniosek - uzasadnienie 10 

Przedsięwzięcie przyczyni się  do poprawy aktywności społecznej 

innej niż rybackiej poprzez wspieranie dialogu społecznego 

i udziału lokalnych społeczności w badaniu i zarządzaniu zasobami 

rybołówstwa. 

Wniosek - uzasadnienie 5 

Przedsięwzięcie nie przyczyni się  do poprawy aktywności 

społecznej. 

Wniosek - uzasadnienie 0 

Suma punktów  
Uzasadnienie: 

 

 

 
2. Wysokość wnioskowanej dotacji 

Preferowane będą operacje poniżej 100 tys. zł. 

Przedsięwzięcia poniżej 100 tys. zł. Wniosek 10 
Przedsięwzięcia od 100 tys.,  do poniżej 300 tys. zł. Wniosek 5 
Przedsięwzięcia w wysokości 300 tys. zł. Wniosek 0 

Suma punktów  
Uzasadnienie: 

 

 

 
3. Wysokość wkładu własnego 

Preferowane będą operacje, w których wnioskodawca zapewni większy wkład własny. 
Wkład ponad 50%. Różnica między kosztami 

kwalifikowalnymi projektu 

a wnioskowana kwotą 

pomocy jako odsetek 

kosztów kwalifikowalnych 

projektu 

10 

Wkład ponad  25% do 50%. Różnica między kosztami 

kwalifikowalnymi projektu 
5 



a wnioskowana kwotą 

pomocy jako odsetek 

kosztów kwalifikowalnych 

projektu 
Wkład 25 %. Różnica między kosztami 

kwalifikowalnymi projektu 

a wnioskowana kwotą 

pomocy jako odsetek 

kosztów kwalifikowalnych 

projektu 

0 

Suma punktów  
Uzasadnienie: 

 

 

 
4. Doświadczenie 

Preferowane będą projekty wnioskodawców, którzy realizowali podobne przedsięwzięcia. 

Wnioskodawca realizował przynajmniej 1 projekt w podobnym 

zakresie, posiada zaplecze administracyjne oraz wykwalifikowaną 

kadrę. 

Wniosek - uzasadnienie 10 

Wnioskodawca realizował inne przedsięwzięcie z wykorzystaniem 

funduszy UE. 
Wniosek - uzasadnienie 5 

Wnioskodawca nie realizował podobnego przedsięwzięcia. Wniosek - uzasadnienie 0 
Suma punktów  

Uzasadnienie: 

 

 

 
5. Zasięg obszarowy oddziaływania operacji 

Preferowane będą operacje mające wpływ na większy obszar w ramach obszaru objętego LSR. 
Projekt obejmuje więcej niż 1 gminę. Wniosek - uzasadnienie 10 
Projekt jest realizowany na obszarze 1 gminy. Wniosek - uzasadnienie 5 
Wpływ projektu tylko na wnioskodawcę. Wniosek - uzasadnienie 0 

Suma punktów  
Uzasadnienie: 

 

 

 
 

RAZEM SUMA PUNKTÓW 

 

 

 

Imię i nazwisko Członka Rady 

 

* Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia wynosi 50. Aby operacja mogła zostać wybrana do dofinansowania przez 

Radę RLGD musi uzyskać, co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów w ocenie według lokalnych kryteriów oceny 

przewidzianych dla danego środka, a więc minimalna wymagana liczba punktów wynosi  15. 

 

 

 

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