Załącznik nr 16 do wniosku
o wybór LGD do realizacji LSR:

Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji
z LSR i wyboru operacji

Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania
Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”
Wniosek nr:
Złożony przez:

Nazwa operacji:

Działanie PROW:

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

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

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 Odnowa i rozwój wsi
 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – małe projekty
Celu 1: Rozwój kapitału społecznego
 tak
 nie
Celu 2: Rozwój przedsiębiorczości
 tak
 nie
Celu 3: Rozwój turystyki
 tak
 nie
Celu 4: Waloryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych
obszaru PZZ
 tak
 nie
Celu 1.1: Rozwój kwalifikacji zawodowych społeczności
lokalnej uwzględniający aktualne potrzeby rynku
 tak
 nie
Celu 1.2: Podniesienie świadomości ekologicznej
społeczności lokalnej
 tak
 nie
Celu 1.3: Rozwój edukacji ustawicznej jako warunku
rozwoju społeczno-ekonomicznego obszaru PZZ
 tak
 nie
Celu 1.4: Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej,
w tym
emerytów,
kobiet,
młodzieży
i
osób
niepełnosprawnych
 tak
 nie
Celu 1.5: Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego
i publicznego na obszarze LGD
 tak
 nie
Celu 2.1: Rozwój tradycyjnych zawodów
 tak
 nie
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3. Czy operacja jest zgodna
z przedsięwzięciami planowanymi
w ramach LSR ?

Celu 2.2: Rozwój rolnictwa ekologicznego, przetwórstwa
rolno-spożywczego opartego na surowcach lokalnych
i produktów regionalnych
 tak
 nie
Celu 2.3: Wsparcie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa
 tak
 nie
Celu 2.4: Promowanie rozwoju ośrodków szkoleniowych
 tak
 nie
Celu 2.5: Rozwój usług dla mieszkańców
 tak
 nie
Celu 2.6: Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
w obszarze nowych i ekologicznych technologii
 tak
 nie
Celu 3.1: Stworzenie markowego produktu turystycznego
regionu
 tak
 nie
Celu 3.2: Rozwój publicznej infrastruktury turystycznej,
sportowej i rekreacyjnej
 tak
 nie
Celu 3.3: Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej
 tak
 nie
CS 4.1. Propagowanie i zachowanie walorów przyrodniczych
i krajobrazowych obszaru
 tak
 nie
CS 4.2. Ochrona i rewitalizacja materialnego dziedzictwa
kulturowego
 tak
 nie
CS 4.3. Zachowanie i rozwój duchowego dziedzictwa
kulturowego (obyczaje, obrzędy, legendy, wspomnienia,
wsparcie zespołów ludowych, stowarzyszeń)
 tak
 nie
Przedsięwzięciem 1: „AORTA - Akademia Obsługi Ruchu
Turystycznego”
 tak
 nie
Przedsięwzięciem 2: „Żyję nad Zalewem”
 tak
 nie
Przedsięwzięciem 3: „Akademia Zegrzyńska”
 tak
 nie
Przedsięwzięciem 4: „Innowacyjna gospodarka wiejska”
 tak
 nie
Przedsięwzięciem 5. „Dom nad Zalewem”
 tak
 nie
Przedsięwzięciem 6: „Marka dla Zalewu”
 tak
 nie

Uzasadnienie zgodności operacji ze
wskazanymi przedsięwzięciami
planowanymi w ramach LSR

Uwagi oceniającego
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Miejscowość i data
Imię i nazwisko Członka Rady
Czytelny podpis Członka Rady

Instrukcja wypełniania
Karty oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD –
Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”
1. W odniesieniu do każdego celu i przedsięwzięcia wyszczególnionego w punktach 1, 2 i 3
należy wybrać i zaznaczyć odpowiedź „tak” lub „nie” przez postawienie znaku „X”
w odpowiednim polu.
2. Operację można uznać za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju, gdy z odpowiedzi na pytania
zawarte w punktach 1, 2 i 3 wynika, że jej realizacja przyczynia się do osiągnięcia
przynajmniej jednego celu ogólnego LSR, jednego celu szczegółowego LSR oraz, że jest ona
zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR.
3. W uzasadnieniu zgodności operacji ze wskazanymi przedsięwzięciami planowanymi w
ramach LSR proszę wskazać, realizacji jakich wskaźników rezultatu i oddziaływania dla
wskazanego przedsięwzięcia posłuży operacja.
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Karta oceny zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru LGD
Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wniosek nr:
Złożony przez:
Nazwa operacji:

Lokalne kryteria oceny operacji

Przyznana ocena

1. Operacja realizowana jest przez członka LGD Związek Stowarzyszeń
„Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” – 0, 17, od 18 do 35 pkt
2. Wykonalność operacji – 0 lub 30 pkt
3. Zasoby, doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy – od 0 do 20 pkt
4. Trwałość rezultatów – 0, 10 lub 20 pkt
5. Innowacyjność – 0, 5 lub 10 pkt
6. Wykorzystanie lokalnych zasobów – 0, 5 lub 10 pkt
7. Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy – 0, 10 lub 20 pkt
8. Realizacja operacji spowoduje utworzenie (w przeliczeniu na etaty
średniorocznie) nowych miejsc pracy - 0, 5 lub 10 pkt
9. Operacja stanowi dobry wzór do naśladowania – 0 lub 5 pkt
10. Operacja jest adresowana do grupy wiekowej 50+ – 0 lub 5 pkt
SUMA PUNKTÓW (maksymalnie 165 pkt)

Miejscowość i data
Imię i nazwisko Członka Rady
Czytelny podpis Członka Rady
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Instrukcja wypełniania
Karty oceny zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru LGD
Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Kryterium 1. Operacja realizowana jest przez członka LGD „Partnerstwo Zalewu
Zegrzyńskiego” – 0, 17, od 18 do 35 pkt.
Wnioskodawca nie jest członkiem Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”,
bądź jest członkiem i zalega z płatnościami składki członkowskiej – 0 pkt.
Wnioskodawca jest członkiem Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”
oraz nie zalega z płatnościami składki członkowskiej – 17 pkt.
Wnioskodawca jest członkiem Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”, nie
zalega z płatnościami składki członkowskiej oraz wykazuje się co najmniej 6-miesięcznym
okresem aktywnej pracy na rzecz LGD w charakterze członka – od 18 do 35 pkt.
Kryterium 2. Wykonalność operacji – 0 lub 30 pkt.
Biznesplan jest sporządzony nieprawidłowo bądź, jest sporządzony prawidłowo i nie wskazuje
na wykonalność operacji (możliwość realizacji przedsięwzięcia w zakładany sposób:
w założonym czasie, przy danym budżecie, z wykorzystaniem założonych zasobów kadrowych
i technicznych) – 0 pkt.
Biznesplan jest sporządzony prawidłowo i wskazuje na wykonalność operacji – 30 pkt.
Kryterium 3. Zasoby, doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy – od 0 do 20 pkt.
Wnioskodawca posiada zasoby materialne (obiekty, wyposażenie, narzędzia itp.) i ludzkie
(pracownicy z określonymi kwalifikacjami lub możliwość ich zatrudnienia) dla realizacji
operacji – od 0 do 5 pkt.
Wnioskodawca posiada istotne zasoby materialne (obiekty, wyposażenie, narzędzia itp.)
i ludzkie (pracownicy z określonymi kwalifikacjami lub możliwość ich zatrudnienia) dla
realizacji operacji i udokumentowane odpowiednie doświadczenie (dotyczące dziedziny będącej
przedmiotem przedsięwzięcia) – od 6 do 10 pkt.
Wnioskodawca posiada istotne zasoby materialne (obiekty, wyposażenie, narzędzia itp.)
i ludzkie (pracownicy z określonymi kwalifikacjami lub możliwość ich zatrudnienia) dla
realizacji operacji, udokumentowane odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje (dotyczące
dziedziny będącej przedmiotem przedsięwzięcia) - od 11 do 20 pkt.
Kryterium 4. Trwałość rezultatów – 0, 10 lub 20 pkt.
Rezultaty operacji mają charakter trwały, gdy skutkują utworzeniem stałych miejsc pracy,
wybudowaniem lub wyposażeniem obiektu zwiększającym konkurencyjność firmy lub
poszerzają jej ofertę, bądź podnoszą jej jakość.
Rezultaty operacji mają charakter nietrwały – 0 pkt.
Rezultaty operacji cechuje ograniczona trwałość - 10 pkt.
Rezultaty operacji mają charakter trwały – 20 pkt.
Kryterium 5. Innowacyjność – 0, 5 lub 10 pkt.
Operacja ma charakter innowacyjny, gdy dotyczy nowatorskich w warunkach lokalnych:
produktów, technologii, procesów produkcji lub świadczenia usług, rozwiązań organizacyjnych
lub sposobów wykorzystania lokalnych zasobów.
Operacja nie ma cech innowacyjnej w warunkach obszaru LGD – 0 pkt.
Operację cechuje pewien stopień innowacyjności w warunkach obszaru LGD – 5 pkt.
Operacja jest wyraźnie innowacyjna w warunkach obszaru LGD – 10 pkt.
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Kryterium 6. Wykorzystanie lokalnych zasobów – 0, 5 lub 10 pkt.
Operacja nie korzysta z lokalnych zasobów pracy, surowców, walorów przyrodniczych
i kulturowych, historii itp. – 0 pkt.
Operacja korzysta z 1-2 spośród powyższych kategorii lokalnych zasobów – 5 pkt.
Operacja korzysta z więcej niż 2 spośród powyższych kategorii lokalnych zasobów – 10 pkt.
Kryterium 7. Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy – 0, 10 lub 20 pkt.
Preferowane są niższe kwoty dofinansowania dla zwiększenia grupy beneficjentów Osi 4 PROW
oraz zwiększenia ich własnego zaangażowania finansowego (= efektywny montaż finansowy).
Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie operacji kwotą:
- mniejszą niż 25 000 zł – 20 pkt.
- od 25 000 do 100 000 zł – 10 pkt.
- wyższą niż 100 000 zł – 0 pkt.
Kryterium 8. Realizacja operacji spowoduje utworzenie (w przeliczeniu na etaty
średniorocznie) nowych miejsc pracy – 0, 5, 10 pkt.
Realizacja operacji spowoduje utworzenie (w przeliczeniu na etaty średniorocznie):
- poniżej 1 miejsca pracy - 0 pkt.
- 1-2 miejsca pracy – 5 pkt.
- powyżej 2 miejsc pracy – 10 pkt.
Kryterium 9. Operacja stanowi dobry wzór do naśladowania – 0 lub 5 pkt.
Operacja może być wzorcem dla innych podmiotów z punktu widzenia osiągnięcia celów LSR
(mierzonego liczbą i wartością wskaźników rezultatu i oddziaływania operacji).
Operacja nie ma cech modelowej – 0 pkt.
Operacja może służyć jako wzór dla innych przedsiębiorców – 5 pkt.
Kryterium 10. Operacja jest adresowana do grupy wiekowej 50+ – 0 lub 5 pkt.
Mieszkańcy obszaru w wieku ponad 50 lat stanowią mało znaczącą część (poniżej 1/3) grupy
docelowej dla zamierzonej operacji – 0 pkt.
Mieszkańcy obszaru w wieku ponad 50 lat stanowią znaczącą część (minimum 1/3) grupy
docelowej dla zamierzonej operacji – 5 pkt.
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