
9. Procedury oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji przez LGD 

Jednym z ważniejszych elementów prac nad przygotowywaniem dokumentu Lokalnej 

Strategii Rozwoju było ustalenie przejrzystych elementów funkcjonowania Lokalnej Grupy 

Działania, a w szczególności procedur dotyczących zasad wyboru operacji, które będą mogły 

otrzymać pomoc finansową w ramach wdrażania LSR. 

Tworząc procedury i kryteria wyboru operacji kierowano się zarówno wymogami 

wyznaczonymi poprzez odpowiednie akty legislacyjne jak i ustaleniami, które zostały 

wypracowane w czasie procesu tworzenia LSR. Te drugie pozwoliły na odpowiedni dobór 

tzw. kryteriów lokalnych oraz dostosowały procedury do potrzeb przyszłych beneficjentów. 

Dopiero takie połączenie aktów normatywnych z zapisami wywodzącymi się od samych 

mieszkańców obszaru objętego LSR daje gwarancję jasnych reguł, a przez to odpowiedniego 

wykorzystania środków. 

Ogólna procedura aplikowania i obsługi wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania 

LSR wynika z zapisów PROW 2007-2013 oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 z dn. 8 lipca 2008 r. (z późn. zm.). W ramach tych zapisów 

wzięte pod uwagę zostaną procedury szczegółowe zakładające: 

- ocenę operacji na podstawie weryfikacji ich zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju, 

- ocenę operacji w oparciu o ustalone lokalne kryteria wyboru przez Radę,  

- procedurę wykluczenia członka Rady od udziału w wyborze operacji w razie zaistnienia 

okoliczności podważających jego bezstronność w procesie ich oceny, 

- procedurę odwołania od wyników oceny Rady, 

- procedurę ewentualnych zmian lokalnych kryteriów wyboru, jakie zostały zapisane  

w LSR. 

Kolejne etapy w zakresie przyjmowania i obsługi wniosków o przyznanie pomocy i dalej 

wyboru operacji przez LGD przedstawiono na poniższym schemacie i w dalszej części tekstu. 

 

 

 

 

 



Schemat 2. Procedura obsługi wniosków o przyznanie pomocy i wyboru operacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Ustalenie planowanego terminu naboru wniosków  

o przyznanie pomocy oraz przygotowanie informacji nt. możliwości składania 

wniosków o przyznanie pomocy 

 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy 
(termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30dni)   

 

Rejestracja wniosków w Biurze LGD 
(zestawienie złożonych wniosków w zbiorcze listy) 

Zwołanie posiedzenia Rady LGD 

Ocena wniosków o przyznanie pomocy pod 
kątem zgodności z LSR 

Ocena punktowa według lokalnych kryteriów wyboru dla działania: 
a) różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  
b) tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
c) odnowa wsi 
d) małe projekty 

Ocena pozytywna – przekazanie 
wniosku do dalszej oceny 

 
Lista wniosków zgodnych z LSR 

 

 

Ewentualne 

odwołanie 

 

Złożenie wniosku do właściwego organu Samorządu Wojewódzkiego, w terminie co najmniej 44 dni przed 

planowanym dniem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, o podanie do publicznej 

wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy 

Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy 
(z zaznaczeniem o jego rozpoczęciu nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podania do 

publicznej wiadomości tej informacji) 

 

Złożenie, do właściwego organu Samorządu Województwa, dokumentów niezbędnych do podania do publicznej 

wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy  w terminie co najmniej 24 dni przed 

planowanym dniem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy 

 (14 dni przed ogłoszeniem naboru) 

Sporządzenie, niezwłocznie po dokonaniu oceny lecz nie później niż w terminie 21 dni od dnia, 
w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy, listy ocenionych operacji 

ułożonych w kolejności wg liczby uzyskanych punktów i przekazanie jej wnioskodawcom 
jednocześnie informując ich na piśmie o: 

- zgodności operacji z LSR albo niezgodności wskazując przyczyny niezgodności 
- liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny lub miejscu na liście ocenionych operacji 

-  możliwości złożenia odwołania od wyników oceny  

Zwołanie posiedzenia Rady w celu: 
 - rozpatrzenia ewentualnych odwołań i przeprowadzenia ponownej oceny    

- dokonania wyboru operacji do przyznania pomocy 

Ocena negatywna – wyłączenie  
z dalszej oceny 

 

Lista wniosków niezgodnych z LSR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustalenie planowanego terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy nastąpi między 

Lokalną Grupą Działania „Dolina Karpia” a IW. Opracowana tu zostanie przez kierownika 

biura LGD treść informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy, która 

będzie zawierała szczegółowe informacje wymagane rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z 2008r. z późn. zm.), 

samym PROW 2007-2013 (z późn. zm.), jak i Lokalną Strategią Rozwoju, a także: 

 

- Informację o tym, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje - strony internetowe: 

LGD 

i urzędów poszczególnych gmin; nazwisko osoby do kontaktu - pracownika Biura LGD, 

ewentualnie innej kompetentnej osoby, wraz z nr telefonu, adresem e-mail itp.  

- Zwrócenie uwagi potencjalnych beneficjentów na konieczność zgodności projektu z 

LSR  

Operacja uzyskała wymaganą 

liczbę punktów  – wpisanie 

wniosku na listę operacji 

wybranych 

 

Uchwała Rady ws. wyboru operacji - lista operacji wybranych i niewybranych do 
przyznania pomocy 

Przekazanie do właściwej IW: 
- listy operacji, które zostały wybrane do przyznania pomocy 
- listy operacji, które nie zostały wybrane do przyznania pomocy 
- uchwałę Rady ws. wyboru operacji do przyznania pomocy 
- wszystkich wnioski o przyznanie pomocy  
w terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy 

 

Ewentualne 

dopracowanie 

i złożenie 

projektu 

w kolejnym 

naborze 

 

Przekazanie wnioskodawcom na piśmie informacji o: 
- wybraniu operacji lub jej niewybraniu wskazując przyczyny niewybrania 

- liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny lub miejscu na liście operacji, które zostały wybrane 

Operacja nie uzyskała wymaganej 

liczby punktów – wpisanie 

wniosku na listę operacji 

niewybranych 
- 

Lista operacji, które są niezgodne z LSR lub 

nie uzyskały wymaganej liczby punktów 

 



i lokalnymi kryteriami wyboru (umożliwienie wglądu do tych dokumentów poprzez 

umieszczenie na stronach internetowych LGD oraz Gmin linku do LSR), 

- Wskazanie zakresu tematycznego operacji – w przypadku ogłaszania naboru tematycznego. 

IW na wniosek LGD „Dolina Karpia” (złożony przez LGD nie później niż 44 dni przed 

terminem naboru) poda do publicznej wiadomości informację o możliwości składania, za 

pośrednictwem LGD, wniosków o przyznanie pomocy. Beneficjenci będą poinformowani, że 

wyboru operacji dokonuje LGD, które następnie przekazuje decyzję do Instytucji 

Wdrażającej. Informacja ta będzie też zamieszczona: 

1) na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Dolina Karpia” www.dolinakarpia.org 

oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, 

2) na stronach internetowych urzędów poszczególnych Gmin wchodzących w skład 

partnerstwa, a także ich tablicach ogłoszeniowych, 

3) w miarę możliwości w prasie o zasięgu obejmującym obszar realizacji. 

Jednocześnie na stronie internetowej Stowarzyszenia zamieszczony zostanie komplet 

wymaganej dokumentacji konkursowej, w szczególności wzór wniosku o przyznanie pomocy 

(formularz udostępniany przez IW) oraz wzór obowiązkowej dodatkowej karty oceny dla 

beneficjentów. W ramach etapu naboru wniosków, wnioskodawcy z terenu LGD „Dolina 

Karpia” uprawnieni zgodnie z zapisami PROW oraz wytycznymi LGD w danym działaniu, 

składają wnioski o przyznanie pomocy wraz z dodatkowymi dokumentami wymaganymi 

przez LGD bezpośrednio do Biura LGD. Na zewnątrz biura oraz w urzędach gmin zostanie 

umieszczona widoczna informacja o przyjmowaniu wniosków. Złożenie wniosku o 

przyznanie pomocy będzie każdorazowo potwierdzane na jego kopii. Potwierdzenie to będzie 

zawierało datę i godzinę złożenia wniosku, pieczęć LGD „Dolina Karpia” oraz podpis osoby 

przyjmującej wniosek. Przy składaniu wniosków sprawdzana będzie kompletność 

załączników, liczba złożonych egzemplarzy, potwierdzeń za zgodność z oryginałem, tam 

gdzie jest to konieczne itp. Pracownicy Biura LGD będą nie tylko przyjmować wnioski o 

przyznanie pomocy, ale również pomagać wnioskodawcom w ich przygotowaniu. 

Rejestracja wniosków o przyznanie pomocy będzie obejmowała zestawienie złożonych 

wniosków w zbiorcze listy. Oficjalne zamknięcie listy następuje w dniu zakończenia terminu 

składania wniosków o przyznanie pomocy poprzez podkreślenie listy i podpisanie jej przez 

upoważnione osoby w tym samym dniu, w którym jest koniec terminu ich przyjmowania 

(Kierownik LGD i członek zarządu przeliczają wnioski, sprawdzają rejestr). 

Następuje zwołanie posiedzenia Rady, które ma na celu umożliwienie członkom organu 

decyzyjnego zapoznanie się z wnioskami o przyznanie pomocy podlegającymi ocenie, 

http://www.dolinakarpia.org/


materiałami i dokumentami. Posiedzenia są zwoływane odpowiednio do potrzeb 

wynikających z naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzonego przez LGD. 

Konieczne jest do tego etapu uzgodnienie: miejsca, terminu oraz porządku obrad Rady. 

Zgodnie ze Statutem, Rada obraduje zgodnie z potrzebami oraz na wniosek 

Przewodniczącego Rady, Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej. Prezydium Rady 

przygotowuje porządek posiedzeń Rady, wraz z odpowiednimi materiałami, oraz nadzoruje 

wykonanie uchwał Rady. Poinformowanie członków Rady o terminie, miejscu posiedzenia i 

porządku obrad następuje na minimum 3 dni przed posiedzeniem. Zawiadomienie takie 

dokonuje się za pomocą wszelkich środków porozumiewania się, umożliwiających 

weryfikację doręczenia, w tym e-mail lub rozmowa telefoniczna. 

Zbiorcze listy przekazywane są Radzie LGD. Przebieg jej posiedzenia odbywa się zgodnie 

z zatwierdzonym Regulaminem Rady. Członkowie Rady potwierdzają udział w posiedzeniu 

Rady podpisem na liście obecności. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie 

Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub zaproszeni eksperci bez prawa głosowania przy 

podejmowaniu uchwał. Zachowana jest tu zasada, że członek Rady, który jest wnioskodawcą 

wybieranej przez Radę operacji lub zgłosi powiązanie z daną operacją lub co do którego 

zachodzi podejrzenie stronniczości przy wyborze danej operacji zostaje wykluczony z oceny 

operacji. Wykluczenie następuje w formie uchwały Rady przyjętej w głosowaniu jawnym 

zwykłą większością głosów podjętym na wniosek zainteresowanego lub innego członka Rady. 

Aby zapobiegać tego typu sytuacjom, przed rozpoczęciem posiedzenia Rady dotyczącego 

oceny i wyboru operacji w danym naborze, każdy oceniający członek Rady składa deklarację 

poufności i bezstronności. 

Pracownik biura LGD przed terminem posiedzenia Rady przygotowuje streszczenie 

złożonych wniosków o przyznanie pomocy. Na posiedzeniu Rady następuje zreferowanie 

wniosków przez Przewodniczącego Rady. Prezentacja wniosku (streszczenie) obejmuje 

informacje, takie jak: nr wniosku, beneficjent, tytuł operacji, data wpływu wniosku do LGD, 

w ramach jakiego działania jest realizowana operacja (oś 3 i małe projekty), zakres operacji 

(czego dotyczy) oraz wysokość wnioskowanej kwoty pomocy. 

Rada LGD dokonuje oceny zgodności projektów z LSR oraz oceny operacji na podstawie 

lokalnych kryteriów wyboru (na specjalnych kartach wydanych przez Komisję Skrutacyjną). 

Jeśli ogłoszenie o naborze zawierało wskazanie zakresu tematycznego, ocenie podlegają 

operacje, których zakres tematyczny jest zgodny z zakresem tematycznym naboru. Wnioski, 

które pozytywnie przeszły etap oceny zgodności z LSR poddawane są następnie ocenie wg 

lokalnych kryteriów wyboru. 



Niezwłocznie po dokonaniu oceny, lecz nie później niż w terminie 21 dni od dnia, w którym 

upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy, Rada sporządza listę ocenionych 

operacji ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów i przekazuje ją 

wnioskodawcom, informując ich na piśmie o: 

- zgodności operacji z LSR albo niezgodności wskazując przyczyny niezgodności 

- liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny lub miejscu na liście ocenionych operacji 

-  możliwości złożenia odwołania od wyników oceny. 

W przypadku, gdy dwa lub więcej wniosków uzyska taką samą ilość punktów, o miejscu na 

liście ocenionych operacji decyduje dzień i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy, 

którego dotyczy ocena.  

Następuje zwołanie posiedzenia Rady w celu rozpatrzenia ewentualnych odwołań od 

wyników oceny oraz dokonania wyboru operacji do przyznania pomocy. W razie skutecznego 

złożenia odwołania Rada ponownie dokonuje oceny operacji pod kątem zgodności z LSR 

i/lub kryteriów wyboru operacji. Następnie, uwzględniając wyniki oceny operacji dokonanej 

na skutek złożonych odwołań oraz biorąc pod uwagę limit dostępnych środków oraz 

wymagane w LSR kryterium uzyskania minimum 50% ogólnej puli punktów, Rada 

podejmuje stosowną uchwałę zawierającą listy operacji wybranych i niewybranych do 

finansowania sporządzone zgodnie z § 10 rozporządzenia MRiRW z 8 lipca 2008r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach 

działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz. 

U. Nr 138, poz. 868 z 2008r. z późn. zm.). 

Uchwała podejmowana jest zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

członków uprawnionych do głosowania. Głosowania są jawne. 

Po dokonaniu wyboru operacji do otrzymania pomocy Rada informuje wnioskodawców na 

piśmie o: 

− wybraniu operacji lub jej niewybraniu wskazując przyczyny niewybrania, 

− liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny lub miejscu na liście operacji, które 

zostały wybrane. 

W przypadku niewybrania wniosku beneficjent może też dokonać jego poprawek, korzystając 

przy tym z przysługującej wszystkim beneficjentom pomocy wyznaczonych pracowników 

Biura LGD, a następnie złożyć wniosek o przyznanie pomocy ponownie w nowym naborze. 

Następnie LGD zobowiązane jest przesłać właściwej IW przyjęte listy operacji, które zostały 

wybrane i niewybrane oraz uchwały właściwego organu LGD (Rady) w sprawie wyboru 

operacji wraz ze wszystkimi wnioskami o przyznanie pomocy terminie 45 dni od dnia, w 



którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy na te operacje. 

Jednocześnie LGD publikuje listy na swojej stronie internetowej nie później niż w dniu 

przekazania ich do właściwego samorządu województwa. 

Dalsza procedura, niezależna już od LGD „Dolina Karpia” przewiduje, iż IW rozpatrują 

wnioski o przyznanie pomocy pod kątem spełnienia przez wnioski / wnioskodawców 

niezbędnych wymogów formalnych. Następnie IW podpisują z wybranymi przez Radę 

wnioskodawcami (których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone przez IW) umowy o 

dofinansowanie operacji. Pomoc przysługuje wg kolejności operacji wybranych do 

przyznania pomocy zgodnie z Uchwałą Rady, przesłaną wcześniej przez LGD. 



Procedura oceny zgodności operacji z LSR 

Zgodnie z zapisem PROW na lata 2007-2013 wnioski o przyznanie pomocy w ramach osi 4 

Leader, a więc we wszystkich możliwych w ramach tej osi działaniach, mogą dotyczyć tylko i 

wyłącznie operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju - w tym wypadku przyjętą przez 

LGD „Dolina Karpia” i zatwierdzoną do dofinansowania przez Samorząd Województwa 

Małopolskiego. Zgodność danej operacji z LSR jest więc podstawowym i jednocześnie 

niezmiennym kryterium warunkującym dalszą ocenę wniosku o przyznanie pomocy przez 

Radę LGD „Dolina Karpia” w oparciu o lokalne kryteria wyboru, czy też późniejsze 

rozpatrywanie spełnienia wymogów formalnych na poziomie właściwej IW. 

Biorąc pod uwagę zakres LSR określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów  

i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach 

PROW na lata 2007-2013 (z późn. zm.) (zakładający określenie celów ogólnych, 

szczegółowych oraz przedsięwzięć) najwłaściwszą metodą oceny zgodności zgłoszonego 

projektu z LSR będzie zbadanie przez członków Rady LGD „Dolina Karpia” czy 

proponowana operacja nawiązuje - jest zgodna czy też ma szansę przyczynić się do realizacji: 

- przynajmniej jednego celu ogólnego LSR, 

- przynajmniej jednego celu szczegółowego LSR, 

- przynajmniej jednego przedsięwzięcia zapisanego w LSR oraz 

- czy operacja jest zgodna z ogólnymi zasadami działań, na które ogłoszono nabór.  

Odbywa się to poprzez wypełnienie przez Członków Rady karty oceny zgodności operacji z 

LSR, na której oceniający odpowiadają na postawione wyżej pytania. 

Jeżeli odpowiedź na wszystkie pytania jest pozytywna uznaje się, że ocena Członka Rady jest 

pozytywna. Następnie, dla ustalenia stanowiska całej Rady, następuje zliczenie głosów 

pozytywnych, jeżeli większość oceniających (co najmniej 50% + 1) jest za pozytywnym 

rozpatrzeniem zgodności wniosku z LSR uznaje się go za zgodny z LSR. 

Komisja Skrutacyjna sprawdza poprawność wypełnienia „karty oceny zgodności operacji  

z LSR”, przelicza oddane głosy. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie 

wypełnienia karty wzywa Członka Rady, który wypełnił tę kartę do złożenia wyjaśnień i 

uzupełnienia braków. 

 

 

 

 



Karta oceny zgodności operacji z LSR 

 

MIEJSCE NA PIECZĘĆ LGD 

KARTA OCENY  

zgodności operacji z LSR 

 Wniosek nr:…………………… złożony przez……………………………………………….......... 

 Nazwa operacji:……………………………………………………………………………………… 

 DZIAŁANIE PROW 2007-2013  

 W RAMACH WDRAŻANIA LSR 

    Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

    Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

    Odnowa i rozwój wsi 

    Małe projekty 

 1. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR? 

 CO1: Poprawa jakości życia na obszarze Doliny Karpia 

 CO2: Zachowanie i wykorzystanie zasobów dziedzictwa przyrody i kultury w celu różnicowania 

lokalnej gospodarki oraz rozwoju lokalnego rynku pracy 


 CO3: Wzmocnienie lokalnego kapitału społecznego Doliny Karpia – aktywizacja mieszkańców, 

poprawa samoorganizacji oraz zarządzania zasobami lokalnymi 


 

 2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR? 

 CS1.1  CS2.1  CS3.1  Itd. 

 CS1.2  CS2.2  CS3.2  

 CS1.3  CS2.3  CS3.3   

 CS1.4     

 

3. Czy 3. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z przedsięwzięciami zaplanowanymi w LSR? 

Należy wymienić numer przedsięwzięcia/numery przedsięwzięć 

 
 

 

 4. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna ze wskaźnikami produktu określonymi w LSR? 

Należy wymienić numer wskaźnika produktu/numery wskaźników produktu 

 

 

 5. Czy operacja jest zgodna z ogólnymi zasadami działań, na które ogłoszono nabór? 

 IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA RADY : 

 

 

W związku z odpowiedziami udzielonymi powyżej, głosuję za uznaniem/nie uznaniem* 

operacji za zgodną z LSR 

(niepotrzebne skreślić) 

MIEJSCE:  DATA:  
CZYTELNY 

PODPIS: 
 

 
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 

Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD przed rozpoczęciem procesu oceny. Pozostałe pola wypełnia Członek 

Rady LGD biorący udział w ocenie zgodności. 

1. Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem 

2. Ocena zgodności polega na wpisaniu znaku „x” w kratce po prawej stronie przy każdym celu / 

przedsięwzięciu, z którym dana operacja jest zgodna. Zgodność operacji z LSR może występować w 



więcej niż jednym punkcie (można zaznaczyć więcej kwadracików) Operacja zostanie uznana za 

zgodną z LSR jeżeli będzie zgodna z: co najmniej jednym celem ogólnym, co najmniej jednym celem 

szczegółowym oraz co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR. 

3. Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty 

4. Pozostawienie lub skreślenie obu opcji w rubryce: „Głosuję za uznaniem/nie uznaniem* operacji za 

zgodną z LSR” skutkuje nieważnością głosu. 



Przyjęte przez LGD kryteria lokalne, na podstawie których jest oceniania zgodność 

operacji z LSR 

Operacje uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju podlegają dalszej ocenie  

wg lokalnych kryteriów wyboru. Zaproponowane w niniejszym dokumencie lokalne kryteria 

wyboru stanowią próbę odzwierciedlenia przyjętej przez LGD „Dolina Karpia” polityki 

rozwoju, zmierzającej do osiągnięcia długofalowych celów rozwojowych dla obszaru 

działania grupy. W razie jakichkolwiek problemów z ich przyszłym funkcjonowaniem LGD 

będzie miała możliwość ich zmiany, co zostało szerzej opisane w dalszej części rozdziału. 

Zgodnie z Regulaminem Rady, do jej kompetencji należy opracowanie procedury oceny 

zgodności operacji z LSR, jak również opracowanie kryteriów wyboru operacji przez LGD. 

Zatwierdzenie obowiązujących lokalnych kryteriów wyboru operacji zostało dokonane przez 

Walne Zebranie Członków. Przy formułowaniu kryteriów starano się, aby były spójne z LSR, 

obiektywne, przejrzyste i nie dyskryminujące, a także mierzalne. 

Ze względu na różne cele i charakter poszczególnych działań (odnowa i rozwój wsi, 

różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

oraz małe projekty) stosowane będą różne zestawy lokalnych kryteriów wyboru. 

 

Lokalne kryteria wyboru operacji w LGD „Dolina Karpia” to kryteria główne - stosowane 

przy ocenie wszystkich operacji zgłaszanych do każdego z działań PROW oraz dodatkowe - 

osobne dla poszczególnych działań PROW. 

 

Kryteria główne - wspólne dla wszystkich działań: 

- Wykonalność operacji – operacja jest możliwa do wykonania  

w sposób założony przez wnioskodawcę 

- Realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych, celów 

szczegółowych, wskaźników produktu określonych w LSR obszaru „Dolina Karpia” 

- Wysokość wkładu własnego wnioskodawcy 

- Powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami realizowanymi na obszarze 

wdrażania LSR 

- Wykorzystanie lokalnych zasobów w realizacji projektu 

- Innowacyjność projektu 

- Wpływ projektu na rozwój infrastruktury turystycznej i/lub okołoturystycznej na 

terenie Doliny Karpia; Wpływ projektu na rozwój przedsiębiorczości 

 



Kryteria dodatkowe  

Dodatkowe Lokalne Kryteria Wyboru: 

 

− Udział innych partnerów w bezpośredniej realizacji operacji potwierdzony umową 

partnerską 

− Zasięg oddziaływania operacji 

− Wpływ projektu na promocję obszaru objętego LSR poza jego granicami 

− Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy (przeliczeniu na pełne etaty) 

− Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy 

 

DODATKOWY CEL SZCZEGÓŁOWY 2.3 

 

Kryteria główne w ramach dodatkowego celu szczegółowego 2.3 - wspólne dla wszystkich 

działań: 

- Wykonalność operacji – operacja jest możliwa do wykonania  

w sposób założony przez wnioskodawcę 

- Realizacja operacji przyczyni się osiągnięcia przedsięwzięć określonych w celu 2.3 

- Wysokość wkładu własnego wnioskodawcy 

- Powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami realizowanymi na obszarze LGD 

„Dolina Karpia”. 

- Wpływ projektu na tworzenie warunków do nowoczesnej rekreacji i edukacji dla  

młodego pokolenia mieszkańców i turystów obszaru. 

- Innowacyjność projektu 

 

Kryteria dodatkowe w ramach dodatkowego celu szczegółowego 2.3: 

− Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy (przeliczeniu na pełne etaty) 

− Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy 

− Wpływ projektu na rozwój obiektów turystyczno-rekreacyjnych lokowanych w sąsiedztwie 

rzek, strumieni i potoków (w tym starorzeczy) wraz z dorzeczami na obszarze LGD; 

− Wpływ projektu na turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie Wisły, Skawy, Kanału 

Małopolskiego i innych rzek, strumieni i potoków (w tym starorzeczy) wraz z dorzeczami na 

obszarze LGD wraz z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wokół rzek i 

potoków; 

− Udział innych partnerów w bezpośredniej realizacji operacji potwierdzony umową 

partnerską 

− Zasięg oddziaływania operacji 



− Wpływ projektu na promocję obszaru objętego LSR poza jego granicami 

 

Zaproponowane kryteria lokalne są adekwatne do przeprowadzonej analizy SWOT  

i wniosków z niej wynikających. Tak określone kryteria mają za zadanie wspierać rozwój 

silnych stron obszaru, a niwelować słabe. Projekty spełniające kryteria lokalne będą 

wykorzystywały szanse obszaru i jednocześnie zapobiegały zagrożeniom. Dla LGD „Dolina 

Karpia” możliwość swobodnego kształtowania oceny operacji wg przedstawionych powyżej 

lokalnych kryteriów wyboru jest jedną z ważniejszych cech podejścia Leader, stanowiących o 

jego dużej atrakcyjności dla wszystkich potencjalnych beneficjentów z terenu 7 gmin 

tworzących to partnerstwo. 

Podczas oceny zgodności z przyjętymi w strategii lokalnymi kryteriami wyboru, członkowie 

ciała decyzyjnego dokonywać będą indywidualnej oceny tej zgodności na podstawie 

imiennych „kart oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru”. Każda taka karta zawiera 

ocenę punktową według lokalnych kryteriów, sporządzoną przez członka Rady oceniającego 

dany wniosek, a także uzasadnienie dokonanej oceny. Miejsce operacji na liście operacji 

ocenionych (oraz liście operacji wybranych i niewybranych) określi średnia arytmetyczna 

wszystkich indywidualnych ocen. Kryteria o szczególnej wadze są odpowiednio rangowane 

poprzez przyporządkowanie im większej liczby punktów – wyróżniono kryteria główne, 

wspólne dla wszystkich działań oraz dodatkowe - dostosowane do aktualnego stanu 

wdrażania LSR – np. poprzez utworzenie nowego kryterium do słabo realizowanego 

wcześniej przez wnioskodawców przedsięwzięcia. 

W celu uniknięcia sytuacji, w której zakwalifikowana do przyznania pomocy mogłaby zostać 

operacja spełniająca warunek zgodności z LSR oraz pozostałe lokalne kryteria wyboru, 

jednak jej realne zrealizowanie zdaniem członków Rady byłoby niemożliwe, zastosowane 

będzie kryterium tzw. wykonalności operacji, o charakterze wykluczającym. Operacje, w 

przypadku których większość glosujących członków Rady (50% + 1) wyrazi negatywną 

opinię w zakresie tego kryterium, umieszczane są na liście operacji ocenianych z zerową 

liczbą punktów, a po ewentualnych odwołaniach – na liście operacji niewybranych. 

Odrzucenie operacji z powodu jej niewykonalności musi zostać uzasadnione. Dodatkowo jeśli 

dana operacja nie uzyskała, po ewentualnych odwołaniach, wymaganej minimalnej liczby 

punktów (50% ogólnej puli), zostaje wpisana na listę operacji niewybranych. Komisja 

Skrutacyjna sprawdza poprawność wypełnienia „karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów 

wyboru”, przelicza liczbę punktów. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie 



wypełnienia kart wzywa Członka Rady, który wypełnił tę kartę do złożenia wyjaśnień i 

uzupełnienia braków. 

Poniżej zaprezentowano: 

a) wzór karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru dla każdego z działań 

 

Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru dla działania  

„Małe projekty” 

MIEJSCE NA PIECZĘĆ LGD 

KARTA OCENY OPERACJI 

wg lokalnych kryteriów wyboru 

Wniosek nr: ………………… złożony przez………………………………………………………… 

Nazwa operacji:…………………………………………………………………………...................... 

Działanie 

PROW 
Lokalne kryteria wyboru operacji Możliwa punktacja 

Przyznana 

ocena 
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Wykonalność operacji – operacja 

jest możliwa do wykonania  

w sposób założony przez 

wnioskodawcę 

 

- operacja nie jest możliwa do 

wykonania w sposób założony przez 

wnioskodawcę – 0 pkt 

- operacja jest możliwa do wykonania 

w sposób założony przez 

wnioskodawcę – 1 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

 

Realizacja operacji przyczyni się do 

osiągnięcia celów ogólnych, celów 

szczegółowych, wskaźników 

produktu określonych w LSR 

obszaru „Dolina Karpia” 

 

-Brak wskazania i uzasadnienia: 

wskaźników produktu, celów 

szczegółowych, celów ogólnych – 0 

pkt 
- Wskazany i uzasadniony jeden cel 

ogólny wraz z celem szczegółowym 

wraz ze wskaźnikiem produktu – 1 pkt 

- Wskazane i uzasadnione dwa cele 

ogólne wraz z celami szczegółowymi 

wraz ze wskaźnikami produktu – 2 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

 

 



Wysokość wkładu własnego 

wnioskodawcy 

- wkład własny równy minimalnemu 

wymaganemu – 1 pkt 

- do 10% włącznie powyżej wkładu 

minimalnego – 2 pkt 

- więcej niż 10 % powyżej wkładu 

minimalnego – 3 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

 

 

Powiązanie projektu z innymi 

przedsięwzięciami realizowanymi na 

obszarze wdrażania LSR 

- projekt nie ma powiązania z innymi 

przedsięwzięciami realizowanymi na 

obszarze wdrażania LSR – 0 pkt 

- projekt ma powiązanie z jednym 

przedsięwzięciem realizowanym na 

obszarze wdrażania LSR – 1 pkt 

- projekt ma powiązanie z dwoma 

przedsięwzięciami realizowanymi na 

obszarze wdrażania LSR – 2 pkt 

- projekt ma powiązanie z 

przynajmniej trzema 

przedsięwzięciami realizowanymi na 

obszarze wdrażania LSR – 3 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

Wykorzystanie lokalnych zasobów w 

realizacji projektu 

 

- Projekt nie wykorzystuje zasobów 

lub ich nie opisano – 0 pkt 

- Wykorzystuje jeden  zasób – 1 pkt 

- Wykorzystuje dwa zasoby – 2 pkt 

- Wykorzystuje trzy zasoby i więcej – 

3 pkt 

 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

 

Innowacyjność projektu 

- operacja nie wykorzystuje nowych 

rozwiązań, niespotykanych dotychczas 

na obszarze „Doliny Karpia” – 0 pkt 

- operacja wykorzystuje nowe 

rozwiązania na obszarze jednej 

miejscowości „Doliny Karpia” – 1 pkt 

- operacja wykorzystuje nowe 

rozwiązania na obszarze „Doliny 

Karpia”  – 2 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 



Wpływ projektu na rozwój 

infrastruktury turystycznej i/lub 

okołoturystycznej na terenie Doliny 

Karpia; Wpływ projektu na rozwój 

przedsiębiorczości 

 

- operacja bez wpływu na rozwój 

infrastruktury turystycznej i/lub 

okołoturystycznej – 0 pkt 

- operacja przyczynia się do rozwoju 

infrastruktury turystycznej i/lub 

okołoturystycznej obszaru – 2 pkt 

- operacja wpływa na  rozwój 

przedsiębiorczości – 3 pkt 

- operacja przyczynia się do rozwoju 

bazy turystycznej i/lub 

okołoturystycznej obszaru oraz 

przyczynia się do  rozwoju 

przedsiębiorczości – 5 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
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Udział innych partnerów w 

bezpośredniej realizacji operacji 

potwierdzony umową partnerską 

- operacja będzie realizowana tylko 

przez wnioskodawcę lub brak 

dostarczonych umów partnerskich lub 

dostarczone umowy nie zawierają 

elementów wymaganych – 0 pkt 

- operacja będzie realizowana  

z udziałem 1 partnera – 1 pkt 

- operacja będzie realizowana  

z udziałem 2 partnerów – 2 pkt 

- operacja będzie realizowana  

z udziałem przynajmniej 3 partnerów – 

3 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

Zasięg oddziaływania operacji 

- brak uzasadnienia – 0 pkt 

- jedna miejscowość – 1 pkt 

- jedna gmina - 2 pkt 

- obszar LGD (minimum 2 gminy z 7) 

– 3 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

Wpływ projektu na promocję 

obszaru objętego LSR poza jego 

granicami 

 

- projekt jest neutralny pod względem  

promowania obszaru objętego LSR  

poza jego granicami lub brak opisu 

sposobu promocji – 0 pkt 

- projekt promuje walory obszaru 

objętego LSR poza jego granicami – 1 

pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

MAKSYMALNA ILOŚĆ 

PUNKTÓW MOŻLIWYCH  

DO UZYSKANIA 
26 SUMA PUNKTÓW  

IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA RADY:  



MIEJSCE:  DATA:  
CZYTELNY 

PODPIS: 
 

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 

Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGD, pozostałe pola wypełnia oceniający - Członek Rady biorący udział 

w ocenie zgodności wg lokalnych kryteriów wyboru: 

       -    Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem 

       -    Wszystkie rubryki muszą być wypełnione.  

       -    W kryterium ogólnym „Wykonalność operacji” przyznanie 0 pkt. przez większość głosujących członków 

 Rady skutkuje umieszczeniem operacji na liście z zerową liczbą punktów, a po ewentualnych   

 odwołaniach – na liście operacji niewybranych.   

       -    W kolumnie „Przyznana ocena” należy wpisać przyznaną liczbę punktów 

       -    Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty 

       -    Niewypełnienie wszystkich rubryk w kolumnie „Przyznana ocena” skutkuje nieważnością głosu. 

 

 

Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru dla działania 

„Odnowa i rozwój wsi” 

MIEJSCE NA PIECZĘĆ LGD 

KARTA OCENY OPERACJI 

wg lokalnych kryteriów wyboru 

Wniosek nr: ………………… złożony przez………………………………………………………… 

Nazwa operacji:…………………………………………………………………………...................... 

Działanie 

PROW 
Lokalne kryteria wyboru operacji Możliwa punktacja 

Przyznana 

ocena 
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Wykonalność operacji – operacja 

jest możliwa do wykonania  

w sposób założony przez 

wnioskodawcę 

 

- operacja nie jest możliwa do 

wykonania w sposób założony przez 

wnioskodawcę – 0 pkt 

- operacja jest możliwa do wykonania 

w sposób założony przez 

wnioskodawcę – 1 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

 

Realizacja operacji przyczyni się do 

osiągnięcia celów ogólnych, celów 

szczegółowych, wskaźników 

produktu określonych w LSR 

obszaru „Dolina Karpia” 

 

-Brak wskazania i uzasadnienia: 

wskaźników produktu, celów 

szczegółowych, celów ogólnych – 0 

pkt 
- Wskazany i uzasadniony jeden cel 

ogólny wraz z celem szczegółowym 

wraz ze wskaźnikiem produktu – 1 pkt 

- Wskazane i uzasadnione dwa cele 

ogólne wraz z celami szczegółowymi 

wraz ze wskaźnikami produktu – 2 pkt 

 



Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

 

 

Wysokość wkładu własnego 

wnioskodawcy 

- wkład własny równy minimalnemu 

wymaganemu – 1 pkt 

- do 10% włącznie powyżej wkładu 

minimalnego – 2 pkt 

- więcej niż 10 % powyżej wkładu 

minimalnego – 3 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

 

 

Powiązanie projektu z innymi 

przedsięwzięciami realizowanymi na 

obszarze wdrażania LSR 

- projekt nie ma powiązania z innymi 

przedsięwzięciami realizowanymi na 

obszarze wdrażania LSR – 0 pkt 

- projekt ma powiązanie z jednym 

przedsięwzięciem realizowanym na 

obszarze wdrażania LSR – 1 pkt 

- projekt ma powiązanie z dwoma 

przedsięwzięciami realizowanymi na 

obszarze wdrażania LSR – 2 pkt 

- projekt ma powiązanie z 

przynajmniej trzema 

przedsięwzięciami realizowanymi na 

obszarze wdrażania LSR – 3 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

Wykorzystanie lokalnych zasobów w 

realizacji projektu 

 

- Projekt nie wykorzystuje zasobów 

lub ich nie opisano – 0 pkt 

- Wykorzystuje jeden  zasób – 1 pkt 

- Wykorzystuje dwa zasoby – 2 pkt 

- Wykorzystuje trzy zasoby i więcej – 

3 pkt 

 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

 

Innowacyjność projektu 

- operacja nie wykorzystuje nowych 

rozwiązań, niespotykanych dotychczas 

na obszarze „Doliny Karpia” – 0 pkt 

- operacja wykorzystuje nowe 

rozwiązania na obszarze jednej 

miejscowości „Doliny Karpia” – 1 pkt 

- operacja wykorzystuje nowe 

rozwiązania na obszarze „Doliny 

Karpia”  – 2 pkt 

 



Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

Wpływ projektu na rozwój 

infrastruktury turystycznej i/lub 

okołoturystycznej na terenie Doliny 

Karpia; Wpływ projektu na rozwój 

przedsiębiorczości 

 

- operacja bez wpływu na rozwój 

infrastruktury turystycznej i/lub 

okołoturystycznej – 0 pkt 

- operacja przyczynia się do rozwoju 

infrastruktury turystycznej i/lub 

okołoturystycznej obszaru – 2 pkt 

- operacja wpływa na  rozwój 

przedsiębiorczości – 3 pkt 

- operacja przyczynia się do rozwoju 

bazy turystycznej i/lub 

okołoturystycznej obszaru oraz 

przyczynia się do  rozwoju 

przedsiębiorczości – 5 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
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Udział innych partnerów w 

bezpośredniej realizacji operacji 

potwierdzony umową partnerską 

- operacja będzie realizowana tylko 

przez wnioskodawcę lub brak 

dostarczonych umów partnerskich lub 

dostarczone umowy nie zawierają 

elementów wymaganych – 0 pkt 

- operacja będzie realizowana  

z udziałem 1 partnera – 1 pkt 

- operacja będzie realizowana  

z udziałem 2 partnerów – 2 pkt 

- operacja będzie realizowana  

z udziałem przynajmniej 3 partnerów – 

3 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

Zasięg oddziaływania operacji 

- brak uzasadnienia – 0 pkt 

- jedna miejscowość – 1 pkt 

- jedna gmina - 2 pkt 

- obszar LGD (minimum 2 gminy z 7) 

– 3 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

Wpływ projektu na promocję 

obszaru objętego LSR poza jego 

granicami 

 

- projekt jest neutralny pod względem  

promowania obszaru objętego LSR  

poza jego granicami lub brak opisu 

sposobu promocji – 0 pkt 

- projekt promuje walory obszaru 

objętego LSR poza jego granicami – 1 

pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 



MAKSYMALNA ILOŚĆ 

PUNKTÓW MOŻLIWYCH  

DO UZYSKANIA 
26 SUMA PUNKTÓW  

IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA RADY:  

MIEJSCE:  DATA:  
CZYTELNY 

PODPIS: 
 

 
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 

Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGD, pozostałe pola wypełnia oceniający - Członek Rady biorący udział 

w ocenie zgodności wg lokalnych kryteriów wyboru: 

       -    Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem 

       -    Wszystkie rubryki muszą być wypełnione.  

       -    W kryterium ogólnym „Wykonalność operacji” przyznanie 0 pkt. przez większość głosujących członków 

 Rady skutkuje umieszczeniem operacji na liście z zerową liczbą punktów, a po ewentualnych   

 odwołaniach – na liście operacji niewybranych  

       -    W kolumnie „Przyznana ocena” należy wpisać przyznaną liczbę punktów 

       -    Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty 

       -    Niewypełnienie wszystkich rubryk w kolumnie „Przyznana ocena” skutkuje nieważnością głosu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru dla działania 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

MIEJSCE NA PIECZĘĆ LGD 

KARTA OCENY OPERACJI 

wg lokalnych kryteriów wyboru 

Wniosek nr: ….................. złożony przez: …..................................................................................... 

Nazwa operacji: ….............................................................................................................................. 

Działanie 

PROW 
Lokalne kryteria wyboru operacji Możliwa punktacja 

Przyznana 

ocena 
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Wykonalność operacji – operacja jest 

możliwa do wykonania  

w sposób założony przez 

wnioskodawcę 

 

- operacja nie jest możliwa do 

wykonania w sposób założony przez 

wnioskodawcę – 0 pkt 

- operacja jest możliwa do wykonania 

w sposób założony przez 

wnioskodawcę – 1 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

Realizacja operacji przyczyni się do 

osiągnięcia celów ogólnych, celów 

szczegółowych, wskaźników 

produktu określonych w LSR 

obszaru „Dolin Karpia” 

 

-Brak wskazania i uzasadnienia: 

wskaźników produktu, celów 

szczegółowych, celów ogólnych – 0 

pkt 
- Wskazany i uzasadniony jeden cel 

ogólny wraz z celem szczegółowym 

wraz ze wskaźnikiem produktu – 1 

pkt 
- Wskazane i uzasadnione dwa cele 

ogólne wraz z celami szczegółowymi 

wraz ze wskaźnikami produktu – 2 

pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

Powiązanie projektu z innymi 

przedsięwzięciami realizowanymi na 

obszarze wdrażania LSR 

- projekt nie ma powiązania z innymi 

przedsięwzięciami realizowanymi na 

obszarze wdrażania LSR – 0 pkt 

- projekt ma powiązanie z jednym 

przedsięwzięciem realizowanym na 

obszarze wdrażania LSR – 1 pkt 

- projekt ma powiązanie z dwoma 

przedsięwzięciami realizowanymi na 

obszarze wdrażania LSR – 2 pkt 

- projekt ma powiązanie z 

przynajmniej trzema 

przedsięwzięciami realizowanymi na 

obszarze wdrażania LSR – 3 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 



 

Wykorzystanie lokalnych zasobów w 

realizacji projektu 

 

- Projekt nie wykorzystuje zasobów 

lub ich nie opisano – 0 pkt 

- Wykorzystuje jeden  zasób – 1 pkt 

- Wykorzystuje dwa zasoby – 2 pkt 

- Wykorzystuje trzy zasoby i więcej – 

3 pkt 

 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

Wysokość wkładu własnego 

wnioskodawcy 

- wkład własny równy minimalnemu 

wymaganemu – 1 pkt 

- do 10% włącznie powyżej wkładu 

minimalnego – 2 pkt 

- więcej niż 10 % powyżej wkładu 

minimalnego – 3 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

Innowacyjność projektu 

- operacja nie wykorzystuje nowych 

rozwiązań, niespotykanych dotychczas 

na obszarze „Doliny Karpia” – 0 pkt 

- operacja wykorzystuje nowe 

rozwiązania na obszarze  „Doliny 

Karpia” – 3 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

 

Wpływ projektu na rozwój 

infrastruktury turystycznej i/lub 

okołoturystycznej na terenie Doliny 

Karpia; Wpływ projektu na rozwój 

przedsiębiorczości 

 

- operacja bez wpływu na rozwój 

infrastruktury turystycznej i/lub 

okołoturystycznej – 0 pkt 

- operacja przyczynia się do rozwoju 

infrastruktury turystycznej i/lub 

okołoturystycznej obszaru – 2 pkt 

- operacja wpływa na  rozwój 

przedsiębiorczości – 3 pkt 

- operacja przyczynia się do rozwoju 

bazy turystycznej i/lub 

okołoturystycznej obszaru oraz 

przyczynia się do  rozwoju 

przedsiębiorczości – 5 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
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Realizacja operacji spowoduje 

utworzenie nowych miejsc pracy (w 

przeliczeniu na pełne etaty) 

- realizacja projektu zakłada 

utworzenie 1  pełnego etatu – 1 pkt 

- realizacja projektu zakłada 

utworzenie  2 pełnych etatów – 2 pkt 

- realizacja projektu zakłada 

utworzenie  3 pełnych etatów – 3 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

MAKSYMALNA ILOŚĆ 

PUNKTÓW MOŻLIWYCH  

DO UZYSKANIA 
23 SUMA PUNKTÓW  

IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA RADY:  

MIEJSCE:  DATA:  
CZYTELNY 

PODPIS: 
 

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 

Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGD, pozostałe pola wypełnia oceniający - Członek Rady biorący udział 

w ocenie zgodności wg lokalnych kryteriów wyboru: 

       -    Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem 

       -    Wszystkie rubryki muszą być wypełnione.  

       -    W kryterium ogólnym „Wykonalność operacji” przyznanie 0 pkt. przez większość głosujących członków 

 Rady skutkuje umieszczeniem operacji na liście z zerową liczbą punktów, a po ewentualnych   

 odwołaniach – na liście operacji niewybranych  

       -    W kolumnie „Przyznana ocena” należy wpisać przyznaną liczbę punktów 

       -    Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty 

       -    Niewypełnienie wszystkich rubryk w kolumnie „Przyznana ocena” skutkuje nieważnością głosu. 



Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru dla działania 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 

MIEJSCE NA PIECZĘĆ LGD 

KARTA OCENY OPERACJI 

wg lokalnych kryteriów wyboru 

Wniosek nr: ….................. złożony przez: …..................................................................................... 

Nazwa operacji: ….............................................................................................................................. 

Działanie 

PROW 
Lokalne kryteria wyboru operacji Możliwa punktacja 

Przyznana 

ocena 
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Wykonalność operacji – operacja jest 

możliwa do wykonania  

w sposób założony przez 

wnioskodawcę 

 

- operacja nie jest możliwa do 

wykonania w sposób założony przez 

wnioskodawcę – 0 pkt 

- operacja jest możliwa do wykonania 

w sposób założony przez 

wnioskodawcę – 1 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

Realizacja operacji przyczyni się do 

osiągnięcia celów ogólnych, celów 

szczegółowych, wskaźników 

produktu określonych w LSR 

obszaru „Dolina Karpia” 

 

-Brak wskazania i uzasadnienia: 

wskaźników produktu, celów 

szczegółowych, celów ogólnych – 0 

pkt 
- Wskazany i uzasadniony jeden cel 

ogólny wraz z celem szczegółowym 

wraz ze wskaźnikiem produktu – 1 

pkt 
- Wskazane i uzasadnione dwa cele 

ogólne wraz z celami szczegółowymi 

wraz ze wskaźnikami produktu – 2 

pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

Powiązanie projektu z innymi 

przedsięwzięciami realizowanymi na 

obszarze wdrażania LSR 

- projekt nie ma powiązania z innymi 

przedsięwzięciami realizowanymi na 

obszarze wdrażania LSR – 0 pkt 

- projekt ma powiązanie z jednym 

przedsięwzięciem realizowanym na 

obszarze wdrażania LSR – 1 pkt 

- projekt ma powiązanie z dwoma 

przedsięwzięciami realizowanymi na 

obszarze wdrażania LSR – 2 pkt 

- projekt ma powiązanie z 

przynajmniej trzema 

przedsięwzięciami realizowanymi na 

obszarze wdrażania LSR – 3 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 



 

Wykorzystanie lokalnych zasobów w 

realizacji projektu 

 

- Projekt nie wykorzystuje zasobów 

lub ich nie opisano – 0 pkt 

- Wykorzystuje jeden  zasób – 1 pkt 

- Wykorzystuje dwa zasoby – 2 pkt 

- Wykorzystuje trzy zasoby i więcej – 

3 pkt 

 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

 

Wysokość wkładu własnego 

wnioskodawcy 

- wkład własny równy minimalnemu 

wymaganemu – 1 pkt 

- do 10% włącznie powyżej wkładu 

minimalnego – 2 pkt 

- więcej niż 10 % powyżej wkładu 

minimalnego – 3 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

Innowacyjność projektu 

- operacja nie wykorzystuje nowych 

rozwiązań, niespotykanych dotychczas 

na obszarze „Doliny Karpia” – 0 pkt 

- operacja wykorzystuje nowe 

rozwiązania na obszarze  „Doliny 

Karpia” – 3 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

 

Wpływ projektu na rozwój 

infrastruktury turystycznej i/lub 

okołoturystycznej na terenie Doliny 

Karpia; Wpływ projektu na rozwój 

przedsiębiorczości 

 

- operacja bez wpływu na rozwój 

infrastruktury turystycznej i/lub 

okołoturystycznej – 0 pkt 

- operacja przyczynia się do rozwoju 

infrastruktury turystycznej i/lub 

okołoturystycznej obszaru – 2 pkt 

- operacja wpływa na  rozwój 

przedsiębiorczości – 3 pkt 

- operacja przyczynia się do rozwoju 

bazy turystycznej i/lub 

okołoturystycznej obszaru oraz 

przyczynia się do  rozwoju 

przedsiębiorczości – 5 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
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e Realizacja operacji spowoduje 

utworzenie nowych miejsc pracy  

- realizacja projektu nie zakłada 

utworzenia dodatkowych miejsc pracy 

– 0 pkt 

- realizacja projektu zakłada 

utworzenie dodatkowo  1 miejsca 

pracy – 1 pkt 

- realizacja projektu zakłada 

utworzenie dodatkowo powyżej 1 

miejsca pracy – 2 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

 

 

MAKSYMALNA ILOŚĆ 

PUNKTÓW MOŻLIWYCH  

DO UZYSKANIA 
22 SUMA PUNKTÓW  

IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA RADY:  

MIEJSCE:  DATA:  
CZYTELNY 

PODPIS: 
 

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 

Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGD, pozostałe pola wypełnia oceniający - Członek Rady biorący udział 

w ocenie zgodności wg lokalnych kryteriów wyboru: 

       -    Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem 

       -    Wszystkie rubryki muszą być wypełnione.  

       -    W kryterium ogólnym „Wykonalność operacji” przyznanie 0 pkt. przez większość głosujących członków 

 Rady skutkuje umieszczeniem operacji na liście z zerową liczbą punktów, a po ewentualnych   

 odwołaniach – na liście operacji niewybranych.   

       -    W kolumnie „Przyznana ocena” należy wpisać przyznaną liczbę punktów 

       -    Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty 

       -    Niewypełnienie wszystkich rubryk w kolumnie „Przyznana ocena” skutkuje nieważnością głosu. 

 

 

 

 

b) wzór karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru dla każdego z działań dla 

celu szczegółowego 2.3 Łączy nas rzeka - aktywne wykorzystanie rzek i potoków 

przepływających przez obszar Doliny Karpia w celu budowania zintegrowanego, 

innowacyjnego produktu turystyczno-rekreacyjnego 

 

 

 

 

 

 

 



Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru dla działania „Małe projekty”  

Cel szczegółowy 2.3 

MIEJSCE NA PIECZĘĆ LGD 

KARTA OCENY OPERACJI 

wg lokalnych kryteriów wyboru 

Wniosek nr: ………………… złożony przez………………………………………………………… 

Nazwa operacji:…………………………………………………………………………...................... 

Działanie 

PROW 
Lokalne kryteria wyboru operacji Możliwa punktacja 

Przyznana 

ocena 
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Wykonalność operacji – operacja 

jest możliwa do wykonania  

w sposób założony przez 

wnioskodawcę 

 

- operacja nie jest możliwa do 

wykonania w sposób założony przez 

wnioskodawcę – 0 pkt 

- operacja jest możliwa do wykonania 

w sposób założony przez 

wnioskodawcę – 1 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

 

Realizacja operacji przyczyni się do 

osiągnięcia więcej niż jednego 

przedsięwzięcia w ramach celu 

szczegółowego 2.3 

Brak wskazania i uzasadnienia: 

- wskaźników produktu, celu 

szczegółowego, celu ogólnego – 0 pkt 

- Wskazane i uzasadnione jedno 

przedsięwzięcie wraz ze wskaźnikiem 

produktu – 1 pkt 

- Wskazane i uzasadnione dwa 

przedsięwzięcia wraz ze wskaźnikami 

produktu – 2 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

 

 

Wysokość wkładu własnego 

wnioskodawcy 

- wkład własny równy minimalnemu 

wymaganemu – 1 pkt 

- do 10% włącznie powyżej wkładu 

minimalnego – 2 pkt 

- więcej niż 10 % powyżej wkładu 

minimalnego – 3 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 



 
Wpływ projektu na tworzenie 

warunków do nowoczesnej rekreacji 

i edukacji dla  młodego pokolenia 

mieszkańców i turystów obszaru. 

- projekt nie wpływa na tworzenie 

inicjatyw edukacyjnych i 

promocyjnych na rzecz społeczności 

lokalnej i turystów, w szczególności 

dla osób do 26 roku życia  – 0 pkt. 

- projekt wpływa na tworzenie 

inicjatyw edukacyjnych na rzecz 

społeczności lokalnej i turystów, w 

szczególności dla osób do 26 roku 

życia – 3 pkt. 

- projekt wpływa na tworzenie 

inicjatyw rekreacyjnych na rzecz 

społeczności lokalnej i turystów, w 

szczególności dla osób do 26 roku 

życia – 3 pkt. 

- projekt wpływa na tworzenie 

inicjatyw edukacyjnych i 

rekreacyjnych na rzecz społeczności 

lokalnej i turystów, w szczególności 

dla osób do 26 roku życia – 5 pkt. 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

Powiązanie projektu z innymi 

przedsięwzięciami realizowanymi na 

obszarze wdrażania LSR 

- projekt nie ma powiązania z innymi 

przedsięwzięciami realizowanymi na 

obszarze wdrażania LSR – 0 pkt 

- projekt ma powiązanie z jednym 

przedsięwzięciem realizowanym na 

obszarze wdrażania LSR – 1 pkt 

- projekt ma powiązanie z dwoma 

przedsięwzięciami realizowanymi na 

obszarze wdrażania LSR – 2 pkt 

- projekt ma powiązanie z 

przynajmniej trzema 

przedsięwzięciami realizowanymi na 

obszarze wdrażania LSR – 3 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

 

 

Innowacyjność projektu 

- przedsięwzięcie ma charakter 

standardowy na obszarze „Doliny 

Karpia” – 0 pkt 

- przedsięwzięcie nowe na obszarze 

Gminy, w której jest realizowane lub 

realizowane w sposób odmienny od 

dotychczasowych standardów (przy 

zastosowaniu niewykorzystywanych 

dotąd metod lub środków) – 1 pkt 

- przedsięwzięcie nowe na obszarze 

„Doliny Karpia” lub realizowane w 

sposób odmienny od dotychczasowych 

standardów (przy zastosowaniu 

niewykorzystywanych dotąd metod lub 

środków) – 3 pkt 

 



 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
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Udział innych partnerów w 

bezpośredniej realizacji operacji 

potwierdzony umową partnerską 

- Operacja będzie realizowana tylko 

przez wnioskodawcę lub brak 

dostarczonych umów partnerskich lub 

dostarczone umowy nie zawierają 

elementów wymaganych – 0 pkt 

- operacja będzie realizowana  

z udziałem 1 partnera – 1 pkt 

- operacja będzie realizowana  

z udziałem 2 partnerów – 2 pkt 

- operacja będzie realizowana  

z udziałem przynajmniej 3 partnerów – 

3 pkt 

 
Dodatkowy punkt przyznaje się, jeżeli 

operacja realizowana będzie z 

udziałem co najmniej 1 organizacji 

pozarządowej 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

 

Zasięg oddziaływania operacji 

- brak uzasadnienia – 0 pkt 

- jedna miejscowość – 1 pkt 

- jedna gmina - 2 pkt 

- obszar LGD (minimum 2 gminy z 7) 

– 3 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

 

 
Wpływ projektu na promocję 

obszaru objętego LSR poza jego 

granicami 

- projekt jest neutralny pod względem   

promowania obszaru objętego LSR  

poza jego granicami lub brak opisu 

sposobu promocji– 0 pkt 

- projekt promuje walory obszaru 

objętego LSR poza jego granicami – 1 

pkt 

 



 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpływ projektu na turystyczno-

rekreacyjne zagospodarowanie 

Wisły, Skawy, Kanału 

Małopolskiego i innych rzek, 

strumieni i potoków (w tym 

starorzeczy) wraz z dorzeczami na 

obszarze LGD wraz z zachowaniem 

dziedzictwa kulturowego i 

przyrodniczego wokół rzek i 

potoków 

- operacja nie tworzy nowej 

infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 

wokół rzek i cieków wodnych na 

obszarze Doliny Karpia – 0 pkt 

-  operacja tworzy nowa infrastrukturę 

turystyczno-rekreacyjną wokół rzek i 

cieków wodnych na obszarze Doliny – 

3 pkt 

- operacja przyczynia się do 

zachowania i promocji dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego wokół 

rzek i cieków wodnych na obszarze 

Doliny Karpia – 3 pkt 

- operacja tworzy nowa infrastrukturę 

turystyczno-rekreacyjną wokół rzek i 

cieków wodnych na obszarze Doliny 

Karpia przyczyniając się jednocześnie 

w sposób do zachowania i promocji 

dziedzictwa kulturowego i 

przyrodniczego obszaru – 5 pkt 

 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

 

 

 
MAKSYMALNA ILOŚĆ 

PUNKTÓW MOŻLIWYCH  

DO UZYSKANIA 
30 SUMA PUNKTÓW  

IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA RADY:  

MIEJSCE:  DATA:  
CZYTELNY 

PODPIS: 
 

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 

Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGD, pozostałe pola wypełnia oceniający - Członek Rady biorący udział 

w ocenie zgodności wg lokalnych kryteriów wyboru: 

       -    Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem 

       -    Wszystkie rubryki muszą być wypełnione.  

       -    W kryterium ogólnym „Wykonalność operacji” przyznanie 0 pkt. przez większość głosujących członków 

 Rady skutkuje umieszczeniem operacji na liście z zerową liczbą punktów, a po ewentualnych  

 odwołaniach – na liście operacji niewybranych.   

       -    W kolumnie „Przyznana ocena” należy wpisać przyznaną liczbę punktów 

       -    Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty 

       -    Niewypełnienie wszystkich rubryk w kolumnie „Przyznana ocena” skutkuje nieważnością głosu. 



Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru dla działania 

„Odnowa i rozwój wsi” 

Cel szczegółowy 2.3  

MIEJSCE NA PIECZĘĆ LGD 

KARTA OCENY OPERACJI 

wg lokalnych kryteriów wyboru 

Wniosek nr: ………………… złożony przez………………………………………………………… 

Nazwa operacji:…………………………………………………………………………...................... 

Działanie 

PROW 
Lokalne kryteria wyboru operacji Możliwa punktacja 

Przyznana 

ocena 
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Wykonalność operacji – operacja 

jest możliwa do wykonania  

w sposób założony przez 

wnioskodawcę 

 

- operacja nie jest możliwa do 

wykonania w sposób założony przez 

wnioskodawcę – 0 pkt 

- operacja jest możliwa do wykonania 

w sposób założony przez 

wnioskodawcę – 1 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

 

Realizacja operacji przyczyni się do 

osiągnięcia więcej niż jednego 

przedsięwzięcia w ramach celu 

szczegółowego 2.3 

Brak wskazania i uzasadnienia: 

- wskaźników produktu, celu 

szczegółowego, celu ogólnego – 0 pkt 

- Wskazane i uzasadnione jedno 

przedsięwzięcie wraz ze wskaźnikiem 

produktu – 1 pkt 

- Wskazane i uzasadnione dwa 

przedsięwzięcia wraz ze wskaźnikami 

produktu – 2 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

 

 

Wysokość wkładu własnego 

wnioskodawcy 

- wkład własny równy minimalnemu 

wymaganemu – 1 pkt 

- do 10% włącznie powyżej wkładu 

minimalnego – 2 pkt 

- więcej niż 10 % powyżej wkładu 

minimalnego – 3 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 



 
Wpływ projektu na tworzenie 

warunków do nowoczesnej rekreacji 

i edukacji dla  młodego pokolenia 

mieszkańców i turystów obszaru. 

- projekt nie wpływa na tworzenie 

inicjatyw edukacyjnych i 

promocyjnych na rzecz społeczności 

lokalnej i turystów, w szczególności 

dla osób do 26 roku życia  – 0 pkt. 

- projekt wpływa na tworzenie 

inicjatyw edukacyjnych na rzecz 

społeczności lokalnej i turystów, w 

szczególności dla osób do 26 roku 

życia – 3 pkt. 

- projekt wpływa na tworzenie 

inicjatyw rekreacyjnych na rzecz 

społeczności lokalnej i turystów, w 

szczególności dla osób do 26 roku 

życia – 3 pkt. 

- projekt wpływa na tworzenie 

inicjatyw edukacyjnych i 

rekreacyjnych na rzecz społeczności 

lokalnej i turystów, w szczególności 

dla osób do 26 roku życia – 5 pkt. 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

Powiązanie projektu z innymi 

przedsięwzięciami realizowanymi na 

obszarze wdrażania LSR 

- projekt nie ma powiązania z innymi 

przedsięwzięciami realizowanymi na 

obszarze wdrażania LSR – 0 pkt 

- projekt ma powiązanie z jednym 

przedsięwzięciem realizowanym na 

obszarze wdrażania LSR – 1 pkt 

- projekt ma powiązanie z dwoma 

przedsięwzięciami realizowanymi na 

obszarze wdrażania LSR – 2 pkt 

- projekt ma powiązanie z 

przynajmniej trzema 

przedsięwzięciami realizowanymi na 

obszarze wdrażania LSR – 3 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

 

 

Innowacyjność projektu 

- przedsięwzięcie ma charakter 

standardowy na obszarze „Doliny 

Karpia” – 0 pkt 

- przedsięwzięcie nowe na obszarze 

Gminy, w której jest realizowane lub 

realizowane w sposób odmienny od 

dotychczasowych standardów (przy 

zastosowaniu niewykorzystywanych 

dotąd metod lub środków) – 1 pkt 

- przedsięwzięcie nowe na obszarze 

„Doliny Karpia” lub realizowane w 

sposób odmienny od dotychczasowych 

standardów (przy zastosowaniu 

niewykorzystywanych dotąd metod lub 

środków) – 3 pkt 

 



 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
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Udział innych partnerów w 

bezpośredniej realizacji operacji 

potwierdzony umową partnerską 

- Operacja będzie realizowana tylko 

przez wnioskodawcę lub brak 

dostarczonych umów partnerskich lub 

dostarczone umowy nie zawierają 

elementów wymaganych – 0 pkt 

- operacja będzie realizowana  

z udziałem 1 partnera – 1 pkt 

- operacja będzie realizowana  

z udziałem 2 partnerów – 2 pkt 

- operacja będzie realizowana  

z udziałem przynajmniej 3 partnerów – 

3 pkt 

 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

 

Zasięg oddziaływania operacji 

- brak uzasadnienia – 0 pkt  

- jedna miejscowość – 1 pkt 

- jedna gmina - 2 pkt 

- obszar LGD (minimum 2 gminy z 7) 

– 3 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

 

 
Wpływ projektu na promocję 

obszaru objętego LSR poza jego 

granicami 

- projekt jest neutralny pod względem   

promowania obszaru objętego LSR  

poza jego granicami lub brak opisu 

sposobu promocji– 0 pkt 

- projekt promuje walory obszaru 

objętego LSR poza jego granicami – 1 

pkt 

 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Wpływ projektu na turystyczno-

rekreacyjne zagospodarowanie 

Wisły, Skawy, Kanału 

Małopolskiego i innych rzek, 

strumieni i potoków (w tym 

starorzeczy) wraz z dorzeczami na 

obszarze LGD wraz z zachowaniem 

dziedzictwa kulturowego i 

przyrodniczego wokół rzek i 

potoków 

- operacja nie tworzy nowej 

infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 

wokół rzek i cieków wodnych na 

obszarze Doliny Karpia – 0 pkt 

-  operacja tworzy nowa infrastrukturę 

turystyczno-rekreacyjną wokół rzek i 

cieków wodnych na obszarze Doliny – 

3 pkt 

- operacja przyczynia się do 

zachowania i promocji dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego wokół 

rzek i cieków wodnych na obszarze 

Doliny Karpia – 3 pkt 

- operacja tworzy nowa infrastrukturę 

turystyczno-rekreacyjną wokół rzek i 

cieków wodnych na obszarze Doliny 

Karpia przyczyniając się jednocześnie 

w sposób do zachowania i promocji 

dziedzictwa kulturowego i 

przyrodniczego obszaru – 5 pkt 

 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

 

 

 
MAKSYMALNA ILOŚĆ 

PUNKTÓW MOŻLIWYCH  

DO UZYSKANIA 
29 SUMA PUNKTÓW  

IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA RADY:  

MIEJSCE:  DATA:  
CZYTELNY 

PODPIS: 
 

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 

Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGD, pozostałe pola wypełnia oceniający - Członek Rady biorący udział 

w ocenie zgodności wg lokalnych kryteriów wyboru: 

       -    Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem 

       -    Wszystkie rubryki muszą być wypełnione.  

       -    W kryterium ogólnym „Wykonalność operacji” przyznanie 0 pkt. przez większość głosujących członków 

 Rady skutkuje umieszczeniem operacji na liście z zerową liczbą punktów, a po ewentualnych  

 odwołaniach – na liście operacji niewybranych.   

       -    W kolumnie „Przyznana ocena” należy wpisać przyznaną liczbę punktów 

       -    Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty 

       -    Niewypełnienie wszystkich rubryk w kolumnie „Przyznana ocena” skutkuje nieważnością głosu. 



Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru dla działania 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

Cel szczegółowy 2.3 

MIEJSCE NA PIECZĘĆ LGD 

KARTA OCENY OPERACJI 

wg lokalnych kryteriów wyboru 

Wniosek nr: …................... złożony przez: ….................................................................................... 

Nazwa operacji: .................................................................................................................................. 

Działanie 

PROW 
Lokalne kryteria wyboru operacji Możliwa punktacja 

Przyznana 

ocena 
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Wykonalność operacji – operacja jest 

możliwa do wykonania  

w sposób założony przez 

wnioskodawcę 

 

 

- operacja nie jest możliwa do 

wykonania w sposób założony przez 

wnioskodawcę – 0 pkt 

- operacja jest możliwa do wykonania 

w sposób założony przez 

wnioskodawcę – 1 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

 

 

 

Realizacja operacji przyczyni się do 

osiągnięcia więcej niż jednego 

przedsięwzięcia w ramach celu 

szczegółowego 2.3 

Brak wskazania i uzasadnienia: 

- wskaźników produktu, celu 

szczegółowego, celu ogólnego – 0 pkt 

- Wskazane i uzasadnione jedno 

przedsięwzięcie wraz ze wskaźnikiem 

produktu – 1 pkt 

- Wskazane i uzasadnione dwa 

przedsięwzięcia wraz ze wskaźnikami 

produktu – 2 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

 

 

Wysokość wkładu własnego 

wnioskodawcy 

- wkład własny równy minimalnemu 

wymaganemu – 1 pkt 

- do 10% włącznie powyżej wkładu 

minimalnego – 2 pkt 

- więcej niż 10 % powyżej wkładu 

minimalnego – 3 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 



 
Wpływ projektu na tworzenie 

warunków do nowoczesnej rekreacji 

i edukacji dla  młodego pokolenia 

mieszkańców i turystów obszaru. 

- projekt nie wpływa na tworzenie 

inicjatyw edukacyjnych i 

promocyjnych na rzecz społeczności 

lokalnej i turystów, w szczególności 

dla osób do 26 roku życia  – 0 pkt 

- projekt wpływa na tworzenie 

inicjatyw edukacyjnych na rzecz 

społeczności lokalnej i turystów, w 

szczególności dla osób do 26 roku 

życia – 3 pkt 

- projekt wpływa na tworzenie 

inicjatyw rekreacyjnych na rzecz 

społeczności lokalnej i turystów, w 

szczególności dla osób do 26 roku 

życia – 3 pkt 

- projekt wpływa na tworzenie 

inicjatyw edukacyjnych i 

rekreacyjnych na rzecz społeczności 

lokalnej i turystów, w szczególności 

dla osób do 26 roku życia – 5 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

Powiązanie projektu z innymi 

przedsięwzięciami realizowanymi na 

obszarze wdrażania LSR 

- projekt nie ma powiązania z innymi 

przedsięwzięciami realizowanymi na 

obszarze wdrażania LSR – 0 pkt 

- projekt ma powiązanie z jednym 

przedsięwzięciem realizowanym na 

obszarze wdrażania LSR – 1 pkt 

- projekt ma powiązanie z dwoma 

przedsięwzięciami realizowanymi na 

obszarze wdrażania LSR – 2 pkt 

- projekt ma powiązanie z 

przynajmniej trzema 

przedsięwzięciami realizowanymi na 

obszarze wdrażania LSR – 3 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

 

 

 

Innowacyjność projektu 

- przedsięwzięcie ma charakter 

standardowy na obszarze „Doliny 

Karpia” – 0 pkt 

- przedsięwzięcie nowe na obszarze 

Gminy, w której jest realizowane lub 

realizowane w sposób odmienny od 

dotychczasowych standardów (przy 

zastosowaniu niewykorzystywanych 

dotąd metod lub środków) – 1 pkt 

- przedsięwzięcie nowe na obszarze 

„Doliny Karpia” lub realizowane w 

sposób odmienny od dotychczasowych 

standardów (przy zastosowaniu 

niewykorzystywanych dotąd metod 

lub środków) – 3 pkt 

 



 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
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Realizacja operacji spowoduje 

utworzenie nowych miejsc pracy (w 

przeliczeniu na pełne etaty) 

- realizacja projektu zakłada 

utworzenie 1  pełnego etatu – 1 pkt 

- realizacja projektu zakłada 

utworzenie  2 pełnych etatów – 2 pkt 

- realizacja projektu zakłada 

utworzenie  3 pełnych etatów – 3 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpływ projektu na rozwój obiektów 

turystyczno-rekreacyjnych 

lokowanych w sąsiedztwie rzek, 

strumieni i potoków (w tym 

starorzeczy) wraz z dorzeczami na 

obszarze LGD 

 

- operacja bez wpływu na rozwój bazy 

turystycznej i okołoturystycznej – 0 

pkt 

- operacja pośrednio wpływa na 

rozwój bazy turystycznej i 

okołoturystycznej stwarzając warunki 

do rozwoju turystyki i 

przedsiębiorczości na obszarze – 1 pkt 

- operacja bezpośrednio rozwija 

(przyczynia się do budowy lub 

modernizacji) bazę turystyczną i 

okołoturystyczną związaną z rzekami, 

strumieniami i potokami (w tym 

starorzeczy) wraz z dorzeczami na 

obszarze Doliny Karpia – 3 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

 

MAKSYMALNA ILOŚĆ 

PUNKTÓW MOŻLIWYCH 

DO UZYSKANIA 
23 SUMA PUNKTÓW  

IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA RADY:  

MIEJSCE:  DATA:  
CZYTELNY 

PODPIS: 
 

 
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 

Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGD, pozostałe pola wypełnia oceniający - Członek Rady biorący udział 

w ocenie zgodności wg lokalnych kryteriów wyboru: 

       -    Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem 

       -    Wszystkie rubryki muszą być wypełnione.  

       -    W kryterium ogólnym „Wykonalność operacji” przyznanie 0 pkt. przez większość głosujących członków 

 Rady skutkuje umieszczeniem operacji na liście z zerową liczbą punktów, a po ewentualnych  

 odwołaniach – na liście operacji niewybranych.   

       -    W kolumnie „Przyznana ocena” należy wpisać przyznaną liczbę punktów 

       -    Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty 

       -    Niewypełnienie wszystkich rubryk w kolumnie „Przyznana ocena” skutkuje nieważnością głosu. 



Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru dla działania 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 

Cel szczegółowy 2.3 

MIEJSCE NA PIECZĘĆ LGD 

KARTA OCENY OPERACJI 

wg lokalnych kryteriów wyboru 

Wniosek nr: …................... złożony przez: ….................................................................................... 

Nazwa operacji: .................................................................................................................................. 

Działanie 

PROW 
Lokalne kryteria wyboru operacji Możliwa punktacja 

Przyznana 

ocena 
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Wykonalność operacji – operacja jest 

możliwa do wykonania  

w sposób założony przez 

wnioskodawcę 

 

 

- operacja nie jest możliwa do 

wykonania w sposób założony przez 

wnioskodawcę – 0 pkt 

- operacja jest możliwa do wykonania 

w sposób założony przez 

wnioskodawcę – 1 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

 

 

 

Realizacja operacji przyczyni się do 

osiągnięcia więcej niż jednego 

przedsięwzięcia w ramach celu 

szczegółowego 2.3 

Brak wskazania i uzasadnienia: 

- wskaźników produktu, celu 

szczegółowego, celu ogólnego – 0 pkt 

- Wskazane i uzasadnione jedno 

przedsięwzięcie wraz ze wskaźnikiem 

produktu – 1 pkt 

- Wskazane i uzasadnione dwa 

przedsięwzięcia wraz ze wskaźnikami 

produktu – 2 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

 

 

Wysokość wkładu własnego 

wnioskodawcy 

- wkład własny równy minimalnemu 

wymaganemu – 1 pkt 

- do 10% włącznie powyżej wkładu 

minimalnego – 2 pkt 

- więcej niż 10 % powyżej wkładu 

minimalnego – 3 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 



 
Wpływ projektu na tworzenie 

warunków do nowoczesnej rekreacji 

i edukacji dla  młodego pokolenia 

mieszkańców i turystów obszaru. 

- projekt nie wpływa na tworzenie 

inicjatyw edukacyjnych i 

promocyjnych na rzecz społeczności 

lokalnej i turystów, w szczególności 

dla osób do 26 roku życia  – 0 pkt 

- projekt wpływa na tworzenie 

inicjatyw edukacyjnych na rzecz 

społeczności lokalnej i turystów, w 

szczególności dla osób do 26 roku 

życia – 3 pkt 

- projekt wpływa na tworzenie 

inicjatyw rekreacyjnych na rzecz 

społeczności lokalnej i turystów, w 

szczególności dla osób do 26 roku 

życia – 3 pkt 

- projekt wpływa na tworzenie 

inicjatyw edukacyjnych i 

rekreacyjnych na rzecz społeczności 

lokalnej i turystów, w szczególności 

dla osób do 26 roku życia – 5 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

Powiązanie projektu z innymi 

przedsięwzięciami realizowanymi na 

obszarze wdrażania LSR 

- projekt nie ma powiązania z innymi 

przedsięwzięciami realizowanymi na 

obszarze wdrażania LSR – 0 pkt 

- projekt ma powiązanie z jednym 

przedsięwzięciem realizowanym na 

obszarze wdrażania LSR – 1 pkt 

- projekt ma powiązanie z dwoma 

przedsięwzięciami realizowanymi na 

obszarze wdrażania LSR – 2 pkt 

- projekt ma powiązanie z 

przynajmniej trzema 

przedsięwzięciami realizowanymi na 

obszarze wdrażania LSR – 3 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

 

 

 

Innowacyjność projektu 

- przedsięwzięcie ma charakter 

standardowy na obszarze „Doliny 

Karpia” – 0 pkt 

- przedsięwzięcie nowe na obszarze 

Gminy, w której jest realizowane lub 

realizowane w sposób odmienny od 

dotychczasowych standardów (przy 

zastosowaniu niewykorzystywanych 

dotąd metod lub środków) – 1 pkt 

- przedsięwzięcie nowe na obszarze 

„Doliny Karpia” lub realizowane w 

sposób odmienny od dotychczasowych 

standardów (przy zastosowaniu 

niewykorzystywanych dotąd metod 

lub środków) – 3 pkt 

 



 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
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Realizacja operacji spowoduje 

utworzenie nowych miejsc pracy  

- realizacja projektu nie zakłada 

utworzenia dodatkowych miejsc pracy 

– 0 pkt 

- realizacja projektu zakłada 

utworzenie dodatkowo  1 miejsca 

pracy – 1 pkt 

- realizacja projektu zakłada 

utworzenie dodatkowo powyżej 1 

miejsca pracy – 2 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

 

 

 

Wpływ projektu na rozwój obiektów 

turystyczno-rekreacyjnych 

lokowanych w sąsiedztwie rzek, 

strumieni i potoków (w tym 

starorzeczy) wraz z dorzeczami na 

obszarze LGD 

 

- operacja bez wpływu na rozwój bazy 

turystycznej i okołoturystycznej – 0 

pkt 

- operacja pośrednio wpływa na 

rozwój bazy turystycznej i 

okołoturystycznej stwarzając warunki 

do rozwoju turystyki i 

przedsiębiorczości na obszarze – 1 pkt 

- operacja bezpośrednio rozwija 

(przyczynia się do budowy lub 

modernizacji) bazę turystyczną i 

okołoturystyczną związaną z rzekami, 

strumieniami i potokami (w tym 

starorzeczy) wraz z dorzeczami na 

obszarze Doliny Karpia – 3 pkt 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 

 

 

 

 

MAKSYMALNA ILOŚĆ 

PUNKTÓW MOŻLIWYCH 

DO UZYSKANIA 
22 SUMA PUNKTÓW  

IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA RADY:  

MIEJSCE:  DATA:  
CZYTELNY 

PODPIS: 
 

 
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 

Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGD, pozostałe pola wypełnia oceniający - Członek Rady biorący udział 

w ocenie zgodności wg lokalnych kryteriów wyboru: 

       -    Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem 

       -    Wszystkie rubryki muszą być wypełnione.  

       -    W kryterium ogólnym „Wykonalność operacji” przyznanie 0 pkt. przez większość głosujących członków 

Rady skutkuje umieszczeniem operacji na liście z zerową liczbą punktów, a po ewentualnych 

odwołaniach – na liście operacji niewybranych.   

       -    W kolumnie „Przyznana ocena” należy wpisać przyznaną liczbę punktów 

       -    Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty 

       -    Niewypełnienie wszystkich rubryk w kolumnie „Przyznana ocena” skutkuje nieważnością głosu. 

 



Warto zaznaczyć, że prócz kryteriów lokalnych, wniosek musi spełniać wszystkie wymogi 

narzucone przez rozporządzenia dotyczące poszczególnych działań.  

Wykluczenie członka Rady od udziału w wyborze operacji 

Aby zapobiec sytuacjom, w których członkowie Rady ocenialiby operacje, których są 

wnioskodawcami lub co do których zachodzi podejrzenie stronniczości przy ocenie operacji, 

przed rozpoczęciem posiedzenia Rady dotyczącego oceny i wyboru operacji w danym 

naborze, każdy oceniający członek Rady składa deklarację poufności i bezstronności wg 

poniższego wzoru: 



DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI 

 

Imię i nazwisko oceniającego:    

Instytucja organizująca konkurs:   LGD „Dolina Karpia” 

 

Niniejszym oświadczam, że:  

-  zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Rady LGD „Dolina Karpia”, 

 

-  nie  pozostaję  w  związku  małżeńskim  ani  w  faktycznym  pożyciu  albo  w  stosunku  

pokrewieństwa  lub powinowactwa w  linii prostej, pokrewieństwa  lub powinowactwa  

w  linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a  z  tytułu  przysposobienia,  

opieki,  kurateli  z  wnioskodawcą/jego zastępcami  prawnymi  lub  członkami  władz  osoby  

prawnej  ubiegającej  się  o  udzielenie  dofinansowania.  W przypadku  stwierdzenia  takiej  

zależności  zobowiązuję  się  do  niezwłocznego  poinformowania  o  tym  fakcie 

Przewodniczącego Rady LGD „Dolina Karpia” i wycofania się z oceny danej operacji,  

 

-  przed upływem  trzech  lat od daty rozpoczęcia niniejszego posiedzenia Rady nie 

pozostawałem/łam w  stosunku pracy  lub zlecenia  z wnioskodawcą  ani  nie  byłem/łam  

członkiem  władz  osoby  prawnej ubiegającej się o dofinansowanie. W przypadku 

stwierdzenia  takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o  tym  

fakcie Przewodniczącego Rady LGD „Dolina Karpia” i wycofania się z oceny danej operacji,  

 

-  nie pozostaję z wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to  

budzić  uzasadnione  wątpliwości  co  do  mojej  bezstronności.  W  przypadku  stwierdzenia  

takiej  zależności zobowiązuję  się  do  niezwłocznego  poinformowania  o  tym  fakcie  

Przewodniczącego Rady LGD „Dolina Karpia” i wycofania  się  z oceny danej operacji  

 

-  zobowiązuję  się,  że  będę  wypełniać  moje  obowiązki  w  sposób  uczciwy   

i sprawiedliwy,  zgodnie  z  posiadaną wiedzą,  

 

-  zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub 

elektronicznych informacji,  

 

-  zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji  

i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze 

mnie w trakcie lub  jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte 

tylko dla celów niniejszej oceny i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim.   

 

 

dnia .......-..........- 20    r.  

                                                                                                                                                   

 

miejscowość: ……………………………..  podpis:………………………………….. 

 

Wykluczenie członka Rady następuje w formie uchwały Rady przyjętej w głosowaniu 

jawnym zwykłą większością głosów podjętym na wniosek zainteresowanego lub innego 

członka Rady. 



Procedura odwołania od decyzji Rady LGD w sprawie wyboru operacji 
 

Od wyników oceny Rady każdemu wnioskodawcy przysługuje w ciągu 7 dni kalendarzowych 

od otrzymania pisma informującego o zgodności lub niezgodności operacji z LSR, liczbie 

uzyskanych punktów w ramach oceny lub miejscu na liście ocenionych operacji oraz 

możliwości złożenia odwołania, prawo do odwołania się od niej. Odwołanie musi być 

rozpatrzone w tym samym naborze, i składane jest na formularzu udostępnionym przez LGD. 

Jedynym organem uprawnionym do rozpatrzenia odwołania jest Rada, która może skierować 

operację do ponownej oceny zgodności z LSR i/ lub ponownej oceny wg kryteriów wyboru. 

W tym samym terminie wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu do protokołu oceny w 

siedzibie Biura LGD. Kolejna decyzja Rady jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie. 

Odwołanie pozostanie bez rozpatrzenia w przypadku gdy: będzie wniesione po upływie ww. 

terminu 7 dni; będzie wniesione przez nieuprawniony podmiot, tzn. nie będący 

wnioskodawcą, którego wniosek o przyznanie pomocy podlegał ocenie lub nie będzie 

zawierał pisemnego uzasadnienia. 

Jeśli wniosek o przyznanie pomocy w wyniku odwołania uzyska liczbę punktów, która 

kwalifikowałaby go do przyznania pomocy w danym naborze, zyska prawo do przyznania 

pomocy w ramach dostępnych środków. Jeżeli w wyniku oceny przeprowadzonej wskutek 

rozpatrzenia odwołania wniosek uzyskał mniejszą liczbę punktów, wiążąca jest ocena 

pierwotna. 

O wynikach odwołania wnioskodawca zostanie poinformowany w terminie 45 dni od dnia, w 

którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji 

W toku zmieniających się uwarunkowań i potrzeb obszaru oraz samej LGD „Dolina Karpia”, 

lokalne kryteria wyboru, podobnie jak sama LSR, mogą ewoluować w czasie, co będzie 

mogło spowodować konieczność ich zmiany lub pewnej modyfikacji. W razie wystąpienia 

takiej konieczności, spowodowanej np. nie przynoszeniem oczekiwanych rezultatów lub 

wręcz niekorzystnym sposobem realizacji polityki wsparcia LGD zapisanej w LSR, gdy 

istnieje obawa niewykorzystania środków ze względu na zbyt duże ograniczenia w dostępie 

do nich itd., Organ Decyzyjny Stowarzyszenia (Rada) ma prawo do zmiany kryteriów 

lokalnych wyboru projektów. 

Procedura zmiany lokalnych kryteriów została sformułowana już na etapie opracowania LSR, 

tak, aby istniała pewność ewentualnego uruchomienia w przyszłości swoistego mechanizmu 

naprawczego, kiedy zaistnieje konieczność rozwiązania ujawnionego problemu. Zawsze 

jednak taka zmiana stanowi kompetencję Walnego Zebrania Członków LGD, a jednocześnie 

Rada LGD ma prawo wnioskowania o zmianę tych kryteriów wraz z uzasadnieniem i nową 

propozycją kryteriów. Aprobata zmiany odbywa się poprzez uzyskanie zwykłej większości 

głosów Walnego Zebrania Członków LGD. Wniosek wraz z pisemnym uzasadnieniem jest 

rozpatrzony zawsze na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. W przypadku zmiany 

lokalnych kryteriów wyboru będą one obowiązywać wyłącznie dla naborów ogłoszonych po 

dniu zatwierdzenia zmian. 

 

Schemat 3. Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie zmian w lokalnych kryteriach 

wyboru przez Radę/Walne Zebranie Członków 

 

Złożenie wniosku o zmianę lokalnych kryteriów 

wyboru na Walne Zebranie Członków 

 

Zatwierdzenie lub nie zatwierdzenie zmian w 

lokalnych kryteriach wyboru przez Walne 

Zebranie Członków 

 

Przygotowanie przez Biuro LGD nowych kart 

oceny w oparciu o wprowadzone zmiany 

 


