Załącznik 7

KARTA OCENY OPERACJI
WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
(pieczęć LGD)

TRYB KONKURSOWY

(nr konkursu)

Cel ogólny (C.2) Odnowa i ochrona ekologicznego potencjału obszaru LSR
Nazwa Przedsięwzięcia w ramach
LSR
Numer wniosku o przyznanie
pomocy1

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” 2014-2020

Program

Cel szczegółowy (C.2.1) Poprawa lub zachowanie stanu środowiska naturalnego, w
tym ochrona obszarów akwakultury zniszczonych wskutek żywiołów, działalności
ludzi i zwierząt do 2023 roku

Środowisko naturalne wolne od negatywnych skutków żywiołów oraz działalności ludzi i zwierząt
Imię i nazwisko lub
nazwa
wnioskodawcy1

Nazwa operacji1

Lokalne kryteria wyboru

1

Rodzaj planowanej operacji

Ocena członka Rady LGD

Uzasadnienie przyznanej liczby punktów

□ 15 pkt- za każdy wskazany typ realizowanej operacji
□ 0 pkt- operacja nie wpisuje się w żaden wskazany typ operacji
Maksymalna suma uzyskanych punktów: 45 pkt

□ 5 pkt operacja przygotowana do realizacji
2

Gotowość wnioskodawcy do realizacji
operacji

□ 0 pkt operacja nieprzygotowana do realizacji
Maksymalna suma uzyskanych punktów: 5 pkt

1

Pole wypełniane przez pracownika biura LGD, na podstawie Wniosku o przyznanie pomocy, przygotowującego dokumentację na posiedzenie Rady LGD.

1
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Racjonalność i efektywność planowanych kosztów 0-4 pkt.
Punkty z każdego poniższego kryterium sumują się.

□ 2 pkt – Wnioskodawca wiarygodnie udokumentowała wysokość
planowanych kosztów (koszty są ujęte w planach, projektach, ofertach itp.)
3

Racjonalność budżetu operacji

□ 2 pkt - Wnioskodawca wyjaśnił zasadność wszystkich wydatków
(zestawienie rzeczowo-finansowe) ponoszonych w ramach operacji

□ 0 pkt -Zaplanowane koszty nie posłużą do realizacji działań oraz osiągnięcia
celu głównego operacji i/lub są niewystarczająco uzasadnione we wniosku o
dofinansowanie .
Maksymalna suma uzyskanych punktów: 4 pkt

□ 10 pkt-

siedziba/oddział oraz działalność na terenie obszaru objętego

LSR
4

Siedziba i miejsce działania
wnioskodawcy

□ 5 pkt-

siedziba/oddział poza terenem LSR, działalność na terenie obszaru
objętego LSR

□ 0 pkt -siedziba/oddział oraz działalność poza obszarem objętym LSR
Maksymalna suma uzyskanych punktów: 10 pkt

□ 3 pkt- Wnioskodawca osobiście lub przez pełnomocnika korzystał

z doradztwa
RLGD (wizyta w biurze) na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie

□ 3 pkt-Wnioskodawca osobiście lub pełnomocnik uczestniczył w min. 1
5

Doradztwo biura RLGD

szkoleniu/spotkaniu informacyjnym organizowanym przez RLGD z zakresu
wniosków o dofinansowanie

□ 0 pkt- Wnioskodawca nie korzystał z żadnej z powyższym form informacji
prowadzonych przez biuro RLGD na etapie opracowywania wniosku o
dofinansowanie
Maksymalna suma uzyskanych punktów: 6 pkt

2

Załącznik 7

□ 15 pkt –wnioskodawca na terenie LSR prowadzi działalność w sektorze
rybactwa i/lub akwakultury przed dniem 31.12.2014 r. i na dzień składania
wniosku prowadzi ją nadal

6

Podmiot prowadzący działalność w
sektorze rybactwa i akwakultury na
terenie obszaru LSR

□ 5pkt- wnioskodawca na terenie LSR prowadził działalność w sektorze rybactwa
i/lub akwakultury po dniu 31.12.2014 r. i na dzień składania wniosku prowadzi ją
nadal

□ 0 pkt- wnioskodawca nie prowadził i na dzień składania wniosku o
dofinansowanie nie prowadzi działalności w sektorze rybactwa i/lub akwakultury
Maksymalna suma uzyskanych punktów: 15 pkt

SUMA PUNKTÓW

…………………………………………………………..

Imię i nazwisko oceniającego, tj. członka Rady LGD

(Miejscowość)

Podpis Członka
Rady LGD
(Data)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY:
1. Przed wypełnieniem karty należy zapoznać się z procedurą wyboru i oceny operacji przez Radę LGD opisaną w dokumencie: „Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych
przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” 2014-2020
2. Należy zwrócić uwagę, iż w ocenie operacji, w ramach każdego z przedsięwzięć planowanych do realizacji w LSR, przewidziano minimum i maksimum punktowe.
3. Przed wypełnieniem karty należy sprawdzić, czy karta zawiera pieczęć LGD.
4. Głos oddany przez członka Rady LGD, w formie wypełnionej Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, jest nieważny, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych
okoliczności:
a. na karcie brakuje nazwiska i imienia i/lub podpisu członka Rady LGD,
b. na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, której dotyczy ocena (numeru wniosku o przyznanie pomocy, nazwy wnioskodawcy, nazwy
operacji).
5. Karta winna zostać wypełniona elektronicznie lub czytelnie piórem, długopisem lub cienkopisem.
6. Znaki „X” winny być postawione w polu przeznaczonego na to kwadratu.
7. W polu SUMA PUNKTÓW należy wpisać sumę wyliczoną z pól „Ocena członka Rady LGD”.
8. Wszelkie zmiany należy nanosić przez skreślenie i parafowanie. Nie należy używać korektora.
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