
                            
 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI /19  

Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński 
z dnia 3 września 2019 r. 

 
Załącznik nr 3 

do Procedury oceny i wyboru operacji 

 

 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI  

w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 2016 - 

2023 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI 

w zakresie operacji innych niż LGD, własnych i grantowych 

 

Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji jest wypełniana przez 

Członków Rady oceniających zgodność wniosku o dofinansowanie z LSR. 

 

Nazwa działania   

Numer wniosku 

 
Nazwa wnioskodawcy   

Tytuł projektu   

 

L.P. Kryteria dostępu  

(warunkujące możliwość skorzystania ze wsparcia) 
TAK NIE ND 

1.  Operacja realizuje przynajmniej 1 cel ogólny, 1 cel szczegółowy i 

wpisuje się co najmniej w 1 przedsięwzięcie LSR . 

W opisie operacji wskazane są realizowane przez nią cele i 

przedsięwzięcia LSR, a zakres i cele operacji potwierdzają adekwatność 

wskazanych celów i przedsięwzięć.   

 

Uzasadnienie: 

2.  Operacja przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej 1 wskaźnika 

produktu i przynajmniej 1 wskaźnika rezultatu.  

W opisie operacji wskazane są realizowane przez nią wskaźniki LSR, a 

zakres i cele operacji potwierdzają adekwatność wskazanych 

wskaźników. 

  

 



                            
 

Uzasadnienie: 

3.  Operacja generuje przynajmniej 1 nowe miejsce pracy (Kryterium 

dostępu nie dotyczy przedsięwzięcia Kultura czyni człowieka, historia 

tworzy naród, W jedności siła i … mądrość, Więcej niż „sypialnia”, Klucz 

do potęgi, Tylko jeden Zalew oraz projektów grantowych i własnych) 

Kryterium dotyczy naborów ogłaszanych w ramach PROW 2014 - 2020. 

 

  

 

Uzasadnienie: 

4. Operacja polega na utworzeniu lub utrzymaniu przynajmniej 1 

miejsca pracy lub podjęciu działalności gospodarczej.  

(kryterium dostępu nie dotyczy przedsięwzięcia Woda znaczy 

życie, Zalew rybactwem stoi oraz projektów grantowych) 

Kryterium dotyczy naborów ogłaszanych w ramach PO Rybactwo 

i Morze 2014 - 2020. 

  

 

Uzasadnienie: 

 

 

L.P. KRYTERIA FAKULTATYWNE 

PRZYZNANE 

PUNKTY  

lub ND 

1.  Szanse zrealizowania operacji – 2 pkt 

Brak szans zrealizowania operacji – 0 pkt 

Operacja realizowana jest przez podmiot posiadający doświadczenie w 

obszarze dotyczącym realizowanej operacji, a przedsięwzięcie  wskazuje 

na jej spójność, logiczność i wykonalność. 

 

 

Uzasadnienie: 



                            
 

2.  Operacja generuje nowe miejsca pracy  

W rezultacie realizacji operacji powstanie 1 miejsce pracy (pełen etat) – 

1 pkt  

W rezultacie realizacji operacji powstaną przynamniej 2 miejsca pracy ( 2 
pełne etaty)  – 3 pkt 
(Kryterium dostępu nie dotyczy przedsięwzięcia Kultura czyni człowieka, 
historia tworzy naród, W jedności siła i … mądrość, Więcej niż „sypialnia”, 

Klucz do potęgi, Tylko jeden Zalew, Zalew rybactwem stoi oraz projektów 
grantowych i własnych) 
 

 

Uzasadnienie: 

3.  Intensywność pomocy jest mniejsza niż wysokość określona w Lokalnej 

Strategii Rozwoju: 

1 – 4 punkty procentowe – 0 pkt, 

5 – 9 punktów procentowych – 1 pkt 

10 – 14 punktów procentowych – 2 pkt 

15 – 19 punktów procentowych  – 3 pkt  

 (Kryterium nie dotyczy operacji polegających na podejmowaniu 

działalności gospodarczej) 

Nie stosuje się ułamkowych punktów procentowych. 

 

Uzasadnienie: 

4.  Operacja jest ukierunkowana na zaspokojenie potrzeb jednej z grup 

defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy, określonych w 

LSR.  

Przedstawiciele grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku 

pracy uzyskają w jej rezultacie: zatrudnienie lub rozpoczęcie działalności 

gospodarczej – 2 pkt 

Operacja nie wpływa na zaspokojenie potrzeb żadnej z grup 

defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy, określony  w 

LSR – 0 pkt 

 

 

Uzasadnienie: 



                            
 

5.  Operacja jest ukierunkowana na zaspokojenie potrzeb grupy 

defaworyzowanej z innego względu niż dostęp do rynku pracy, określony 

w LSR – 1 pkt 

Operacja nie wpływa na zaspokojenie potrzeb grupy defaworyzowanej z 

innego względu niż dostęp do rynku pracy, określony w LSR – 0 pkt  

Przedstawiciele grup defaworyzowanych są uczestnikami działań 

planowanych w ramach operacji lub odnoszą bezpośrednie korzyści z ich 

realizacji. 

 

Uzasadnienie: 

6.  Operacja ma w warunkach obszaru LSR innowacyjny charakter1 – 1 pkt  

Operacja nie ma w warunkach obszaru LSR innowacyjnego charakteru – 

0 pkt  

Operacja w innowacyjny sposób (stanowiąc innowację społeczną, 

organizacyjną, marketingową lub technologiczną) przyczynia się do 

rozwiązywania problemów lub zaspokajania potrzeb zidentyfikowanych 

w LSR. 

 

Uzasadnienie: 

7.  Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu – 2 pkt  

Operacja nie przewiduje zastosowania rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu – 0 pkt  

W ramach operacji wykorzystane zostaną technologie sprzyjające 

ochronie środowiska lub klimatu, bądź operacja będzie służyć rozwojowi 

niskoemisyjnej gospodarki (np. transportu rowerowego, transportu 

zbiorowego itp.) 

 

                                                             
1 Innowacyjność operacji oznacza zastosowanie metod, środków, technologii niestosowanych dotychczas lub stosowanych 
jednostkowo (np. tylko w jednej gminie) na obszarze LGD lub adresowanie operacji do grupy docelowej nie będącej lub będącej 
jednostkowo (np. tylko w jednej gminie) analogicznych adresatem działań. 



                            
 

Uzasadnienie: 

8.  Operacja dotyczy założenia działalności, której podstawę będą stanowiły 

lokalne produkty rolne (wytwarzane na obszarze objętym lokalną 

strategią rozwoju) – 2 pkt 

Operacja nie dotyczy założenia działalności, której podstawę będą 

stanowiły lokalne produkty rolne (wytwarzane na obszarze objętym 

lokalną strategią rozwoju) – 0 pkt 

 

 

Uzasadnienie: 

9.  Operacja w zakresie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej 

realizowana jest w miejscowości/-ach zamieszkałej/-ych przez mniej niż 

5.000 mieszkańców 

 – 1 pkt 

Operacja w zakresie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej 

realizowana jest w miejscowości/-ach zamieszkałej/-ych przez więcej niż 

5.000 mieszkańców   –   0 pkt 

 

 

Uzasadnienie: 

10.  Operacja realizowana jest przez podmiot istniejący nie dłużej niż 24 

miesiące – 2 pkt  

Operacja realizowana jest przez podmiot istniejący dłużej niż 24 

miesiące  – 0 pkt  

(Kryterium dotyczy projektów grantowych.) 

 

 

Uzasadnienie: 



                            
 

11.  Operacja jest realizowana przez podmiot aktywnie uczestniczący w 

rozwijaniu działalności LGD (max 6 pkt): 

udział w ostatnim WZC stowarzyszenia LGDZZ– 1 pkt 

udział w szkoleniach, warsztatach i wyjazdach studyjnych – 2 pkt 

aktywna praca na rzecz LGD (np. przygotowanie, udział itd. w targach, 

festiwalach itp.)  – 3 pkt 

podmiot nie uczestniczy w rozwijaniu działalności LGD – 0 pkt 

 

 

Uzasadnienie: 

12.  Kompletność wniosku – 2 pkt 

Brak kompletności wniosku – 0 pkt 

Wniosek jest poprawnie wypełniony i zawiera wszystkie wymagane 

załączniki 

 

 

Uzasadnienie: 

13.  Konsultowanie projektu – 3 pkt 

Brak konsultacji projektu – 0 pkt 

Wniosek był konsultowany osobiście w Biurze LGD co najmniej 2 razy 

(przed lub w trakcie ogłoszonego konkursu) i wpisuje się w strategię, 

dokumentują to fiszki projektowe. 

 

 

Uzasadnienie: 

14.  Operacja jest realizowana przez podmiot sektora rybackiego obszaru 

LGD – 3 pkt 

Operacja jest realizowana przez podmiot inny niż z sektora rybackiego 

obszaru LGD – 0 pkt 

 



                            
 

(Kryterium dotyczy tylko naborów ogłaszanych w ramach Programu 

Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata  2014 - 2020.) 

 

Uzasadnienie: 

15.  Operacja służy rozwojowi sektora rybackiego obszaru LGD – 2 pkt 
Operacja nie wpływa na rozwój sektora rybackiego obszaru LGD – 
0 pkt 
Operacja przyczynia się do wzrostu lub utrzymania poziomu 

zatrudnienia w sektorze lub/i  zwiększenia opłacalności działalności 

rybackiej lub/i tworzy zatrudnionym w sektorze dodatkowe źródła 

dochodów lub/i podnosi kwalifikacje osób zatrudnionych w sektorze. 

(Kryterium dotyczy tylko naborów ogłaszanych w ramach Programu 

Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata  2014 - 2020.) 

 

 

Uzasadnienie: 

16.  Operacja służy promocji sektora rybackiego obszaru LGD – 1 pkt 
Operacja nie wpływa na promocję sektora rybackiego obszaru LGD 
– 0 pkt 
Operacja propaguje rybackie dziedzictwo kulturowe na obszarze 
LGD lub/i propaguje znaczenie rybactwa dla gospodarki, ochrony 
środowiska i rozwoju społecznego obszaru LGD 
(Kryterium dotyczy tylko naborów ogłaszanych w ramach 
Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata  2014 - 2020.) 
 

 

Uzasadnienie: 

17.  Wnioskodawca będzie promował i rozpowszechniał informacje o 
pomocy uzyskanej w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Zalew 
Zegrzyński (max 3 pkt):  

a) Przez zamieszczenie informacji na tablicy informacyjnej – 1 
pkt, 

b) Przez zamieszczenie informacji na tablicy informacyjnej i 
stronie internetowej – 2 pkt, 

c) Przez zamieszczenie informacji na tablicy informacyjnej, 
stronie internetowej i prasie lokalnej – 3 pkt, 

 



                            
 

Wnioskodawca nie będzie promował i rozpowszechniał informacji 
o pomocy uzyskanej w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Zalew 
Zegrzyński – 0 pkt 
Kryterium może być spełnione np. przez zamieszczenie logo LGDZZ 
i zwrotu „Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD 
Zalew Zegrzyński” na materiałach informacyjnych i promocyjnych 
zgodnie z przepisami opisanymi w Księdze wizualizacji znaku 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 lub 
Księdze wizualizacji znaku Programu Operacyjnego Rybactwo i 
Morze. 
 

Uzasadnienie: 

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW (max 39 pkt)  

 

Instrukcja wypełnienia karty zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji: 

W odniesieniu do każdego kryterium dostępu wymienionego w punktach 1, 2 i 3 należy wybrać 

i zaznaczyć „X” pole w kolumnie odpowiedzi „tak", odpowiedzi „nie" lub odpowiedzi „ND” – 

nie dotyczy. 

Operację można uznać za zgodną z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, gdy we wszystkich 

wymaganych odpowiedziach udzielonych na pytania zawarte w kryteriach dostępu zostały 

zaznaczone odpowiedzi „TAK”.  

Operację uznaje się za niezgodną z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, gdy w 

odpowiedziach udzielonych na pytania zawarte w wymaganych kryteriach dostępu została 

zaznaczona przynajmniej jedna odpowiedź „NIE”.  

 

UZASADNIENIE (jeśli dotyczy) 

 

 

 

Imię i nazwisko Członka Rady:   

Funkcja:   

Podpis:   

Data:   

 


