
  
Załącznik nr 4 d

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 OCENY JAKOŚCIOWEJ (infrastruktura)

  
Nr naboru:

Nr wniosku:

Wnioskodawca:

Tytuł operacji:  

  PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE W RAMACH: 
- celu ogólnego 2.0 Zwiększenie atrakcyjności obszaru LSR

KRYTERIUM USZCZEGÓŁOWIENIE MAX.
LICZBA

PKT.

PRZYZNANA
LICZBA PKT.

UWAGI

1. MIEJSCE REALIZACJI OPERACJI 
max. 3 pkt

Operacja będzie realizowana w
miejscowości do 999 mieszkańców  [3
pkt.]
Operacja będzie realizowana w
miejscowości liczącej od 1 tyś. do 5 tyś.
mieszkańców  [2 pkt.]
Operacja będzie realizowana w
miejscowości liczącej powyżej 5 tyś .
mieszkańców  [1 pkt.]

3 Na podstawie wniosku o dofinansowanie źródło:
wniosek o dofinansowanie

2. RODZAJ PROJEKTU
INFRASTRUKTURALNEGO 
 max. 5 pkt

Operacja zakłada utworzenie nowej
infrastruktury odpowiadającej
zapotrzebowaniu na nią w danej
miejscowości (jest brak takiej
infrastruktury)  [5 pkt.]
Operacja dotyczy infrastruktury, która
już istnieje w danej miejscowości, ale
jest niewystarczająca  [0 pkt.]

5 Na podstawie wniosku o dofinansowanie,
załączników źródło: wniosek o dofinansowanie

3. ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI
SPOŁECZNEJ I WIĘZI Z MIEJSCEM
ZAMIESZKANIA 
max. 3 pkt

Realizacja projektu przyczyni się do
znacznego zwiększenia aktywności
społecznej, projektowa infrastruktura
będzie wykorzystywana codziennie,
cyklicznie przez różne grupy wiekowe  [3
pkt.]
Realizacja projektu przyczyni się do
zwiększenia aktywności społecznej,
projektowa infrastruktura będzie
wykorzystywana sezonowo, w
zależności od zapotrzebowania i potrzeb
społeczności lokalnej  [2 pkt.]
Brak informacji w opisie wniosku  [0 pkt.]

3 Na podstawie wniosku o dofinansowanie źródło:
wniosek o dofinansowanie

SUMA PUNKTÓW: max 11 pkt, min 5
pkt (min. 40% pkt) 



GRUPY DEFAWORYZOWANE na terenie działania LGD ZL, (str. 6 i str. 73 LSR), to:
1. Osoby długotrwale bezrobotne 

2. Osoby niepełnosprawne 

3. Osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych 

4. Kobiety bezrobotne 

5. Osoby powyżej 50 roku życia 

6. Młodzież 

UWAGI/UZASADNIENIE 

Imię i Nazwisko Członka Rady

Miejsce i data

Czytelny podpis
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