Załącznik nr 3
do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020".

KARTA WERYFIKACJI KRYTERIÓW HORYZONTALNYCH
Nr naboru:
Nr wniosku:
Wnioskodawca:
Tytuł operacji:
KRYTERIUM

1. PROJEKT SPRZYJA OCHRONIE
ŚRODOWISKA LUB KLIMATU
max. 5 pkt

USZCZEGÓŁOWIENIE

MAX.
LICZBA
PKT.

Projekt ma bezpośredni pozytywny
wpływ na ochronę środowiska, klimatu

5

W opisie projektu jednoznacznie wskazano zakres
lub elementy kosztów, stanowiące działania/
urządzenia / technologie pozytywnie i bezpośrednio
wpływające na ochronę środowiska naturalnego lub
zmiany klimatu, punktację przyznaje się w zależności
od zaangażowania i działań wskazanych w projekcie
na ochronę środowiska i ekologię w stosunku do
planowanych kosztów źródło: wniosek o
dofinansowanie" "W opisie projektu jednoznacznie
wskazano zakres lub elementy kosztów, stanowiące
działania/ urządzenia / technologie pozytywnie i
pośrednio wpływające na ochronę środowiska
naturalnego lub zmiany klimatu, punktację przyznaje
się w zależności od zaangażowania i działań
wskazanych w projekcie na ochronę środowiska i
ekologię w stosunku do planowanych kosztów źródło:
wniosek o dofinansowanie" "W opisie projektu nie
wskazano zakresu lub elementów kosztów,
stanowiących działania/ urządzenia / technologie,
które pozytywnie mogłyby wpłynąć na ochronę
środowiska naturalnego lub zmiany klimatu źródło:
wniosek o dofinansowanie" "W opisie projektu
jednoznacznie wskazano zakres lub elementy
kosztów, stanowiące działania/ urządzenia /
technologie przeciwdziałające zjawisku smogu,
punktację przyznaje się w zależności od
zaangażowania i działań wskazanych w projekcie na
przeciwdziałanie zjawisku smogu w stosunku do
planowanych kosztów źródło: wniosek o
dofinansowanie

6

W opisie projektu / biznesplanie / arkuszu
dodatkowym / opinii o innowacyjności precyzyjnie
opisano zakres i charakter innowacyjności źródło:
wniosek o dofinansowanie/bp/arkusz
dodatkowy/opinia o innowacyjności (alternatywnie)
Przez innowacyjność należy rozumieć wdrożenie
nowego lub znacząco udoskonalonego produktu,
infrastruktury (wyrobu lub usługi, działania) lub
procesu, nowej metody marketingowej, gospodarczej,
organizacji miejsca pracy lub stosunkach z
otoczeniem, formie działania. Innowacje produktowe
nie obejmują: niewielkich zmian lub ulepszeń,
rutynowych aktualizacji/modernizacji, regularnych
zmian sezonowych wzrostu zdolności produkcyjnych
lub usługowych uzyskanego dzięki dodaniu systemów
produkcyjnych lub logistycznych, które są bardzo
podobne do tych stosowanych dotychczas

[4 pkt.]

Projekt ma pośredni pozytywny wpływ
na ochronę środowiska, klimatu [2 pkt.]
Projekt ma wpływ na przeciwdziałanie
zjawisku smogu [1 pkt.]
Projekt jest neutralny pod kątem ochrony
środowiska, klimatu [0 pkt.]

2. INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU
max. 6 pkt

Operacja ma charakter innowacyjny na
skalę powiatu, województwa [6 pkt.]
Operacja ma charakter innowacyjny na
skalę gminy [4 pkt.]
Operacja ma charakter innowacyjny na
skalę miejscowości [2 pkt.]
Operacja nie ma charakteru
innowacyjności [0 pkt.]

PRZYZNANA
LICZBA PKT.

UWAGI

3. WKŁAD WŁASNY W REALIZACJĘ
PROJEKTU
max. 5 pkt

Udział wkładu własnego w realizację
operacji jest wyższy od wymaganego
powyżej 5 % kosztów kwalifikowalnych

5

Wkład własny obliczany jako procent kosztów
kwalifikowanych źródło: wniosek o dofinansowanie
wkładem własnym oprócz finansowego może być
rzeczowy czy wolontariat odpowiednio przeliczony i
ujęty we wniosku o powierzenie grantu

5

Za kompletne dokumenty uznaje się załączenie
wszystkich załączników do wniosku, zgodnie z
charakterem wniosku, w tym w zależności od
projektu: - dokumentacji technicznej, programu
funkcjonalno - użytkowego - pozwolenia na budowę /
zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonania
robót budowlanych, - kosztorysu, - listów intencyjnych
- rozeznania cenowego źródło: wniosek o
dofinansowanie

[5 pkt.]

Udział wkładu własnego w realizację
operacji jest wyższy od wymaganego do
5 % kosztów kwalifikowalnych (włącznie)
[2 pkt.]

Udział wkładu własnego w realizację
operacji jest równy wymaganemu [0 pkt.]
4. WYKONALNOŚĆ OPERACJI
max. 5 pkt

Złożone przez Wnioskodawcę
dokumenty są kompletne i potwierdzają
wykonalność operacji [5 pkt.]
Złożone przez Wnioskodawcę
dokumenty są niekompletne i nie
uzasadniają wykonalności operacji [0
pkt.]

5. PRZEJRZYSTOŚĆ BUDŻETU
max 1 pkt

Budżet czytelny, racjonalny,
uzasadniono koszty zaplanowane do
poniesienia [1 pkt.]
Budżet nieczytelny, nieracjonalny,
sporządzony w sposób niedbały [0 pkt.]

1

Racjonalność budżetu wynika z uzasadnionych
kosztów zaplanowanych do poniesienia w ramach
operacji, jest właściwie przeliczony, powiązany z
opisem projektu źródło: wniosek o
dofinansowanie/bp/arkusz dodatkowy

6. KONSULTACJA WNIOSKU
max 2 pkt

Beneficjent brał udział w szkoleniu
prowadzonym przez Biuro LGD ZL, w
ramach wdrażania działań LSR, i
otrzymał stosowne zaświadczenie z ww.
szkolenia oraz konsultował wniosek
przynajmniej 1 raz w Biurze LGD ZL; lub
wniosek był konsultowany w Biurze LGD
ZL dwa razy w sposób osobisty (nie
podlegają punktacji konsultacje e-mail)

2

Ewidencja w Biurze LGD ZL źródło: karty doradztwa,
listy obecności i listy potwierdzających odbiór
zaświadczeń ze szkoleń

3

Przemyślany i przekonywujący plan działania,
wykonalność projektu, realne i mierzalne produkty,
wskazany harmonogram działań, wskazani odbiorcy
projektu, zadania partnerów itd źródło: wniosek o
dofinansowanie/bp

[2 pkt.]

Wniosek był konsultowany w Biurze LGD
ZL jeden raz w sposób osobisty (nie
podlegają punktacji konsultacje e-mail)
[1 pkt.]

Wniosek nie był konsultowany w sposób
osobisty, beneficjent nie brał udziału w
szkoleniu [0 pkt.]
7. OPIS PROJEKTU
max 3 pkt

Opis projektu zawiera przemyślany i
przejrzysty opis działań, który ma
odzwierciedlenie w pozostałych
punktach wniosku, odnosi się do
budżetu [3 pkt.]
Opis projektu jest nieprzejrzysty,
niekompletny i niema odniesień do
budżetu [0 pkt.]

SUMA PUNKTÓW: max 27 pkt, min 10
pkt (40% pkt)
Definicja innowacyjności: Za innowacyjną uważa się operację, która posiada charakter nowatorski, niestandardowy, eksperymentalny, w nietypowy sposób podchodząca
do lokalnych zasobów, tradycji, w nietypowy i niestandardowy sposób wykorzystująca unikalne zasoby obszaru, promująca lokalne zasoby, przyczyniająca się do pozytywnych
zmian na obszarze LSR.
1. Dla operacji z zakresu podejmowania oraz rozwoju przedsiębiorczości: wprowadzenie nowego produktu, usługi, procesu, metody marketingowej, modelu
organizacyjnego na poziomie miejscowości, gminy lub na skalę większą niż gmina.
2. Dla operacji z zakresu inwestycji: niestandardowe lub pro-ekologiczne rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne, architektoniczne lub/i partycypacyjne wykorzystanie
powstałej infrastruktury (współpraca międzysektorowa służąca realizacji celów inwestycji, wykorzystanie potencjału obiektu).
3. Dla projektów grantowych: niestandardowe wykorzystanie w ramach operacji lokalnych zasobów (przyrodniczych, kulturalnych, społecznych itp.), a zwłaszcza pozytywny
wpływ na ochronę środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatycznym lub/i nowatorskie podejście w projekcie do wsparcia grup defaworyzowanych.
UWAGI/UZASADNIENIE
Imię i Nazwisko Członka Rady
Miejsce i data

Czytelny podpis
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