
KARTA OCENY OPERACJI POD WZGLĘDEM SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WYBORU 
Oznaczenie sprawy: ............................................................................................ 

Tytuł wniosku: ........................................................................................................ 

Nazwa beneficjenta: ............................................................................................... 

Imię i nazwisko oceniającego/członka Zespołu Oceniającego: ................................................................................ 
…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Działanie „Odnowa i rozwój wsi” 
 Lp. Kryterium Max. liczba punktów Liczba punktów 

1 Realizacja planowanych w LSR przedsięwzięć 
Max. 20  

 
 

1.1 Rozwój produktów turystycznych i kulturowych 

1.1.1 

Liczba nowych / zmodernizowanych szlaków turystycznych 

lub obiektów małej architektury turystycznej  
1 pkt. za każdy szlak lub obiekt  

1.1.2 

Planowany wzrost liczby osób, korzystających ze szlaków 

i obiektów małej architektury turystycznej w ciągu roku 

1 pkt. za  

każde 50 osób/rok 
 

1.2 Rozwój centrów kultury (instytucje kultury, biblioteki, świetlice wiejskiej) 

1.2.1 

Liczba utworzonych lub zmodernizowanych obiektów 

kultury, świetlic wiejskich 

1 pkt. za  

każdy obiekt 
 

1.2.2 

Przewidywana liczba korzystających ze stałej oferty 

instytucji kultury, świetlic wiejskich (w ciągu roku) 

1 pkt. za  

każde 50 osób 
 

1.3 Rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej 

1.3.1 

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów sportowo – 

rekreacyjnych  

1 pkt. za  

każdy obiekt 
 

1.3.2 

Liczba nowych lub zmodernizowanych placów zabaw dla 

dzieci  

1 pkt. za  

każdy obiekt 
 

1.3.3 

Przewidywany wzrost liczby korzystających z obiektów 

sportowo - rekreacyjnych w ciągu roku 

1 pkt. za  

każde 50 osób/rok 
 

1.3.4 

Przewidywany % wzrost liczby korzystających z placów 

zabaw na terenie danej gminy w ciągu roku 

1 pkt. za  

każde 20%/rok 
 

1.4 Zachowanie wartości historycznych, kulturowych i przyrodniczych 

1.4.1 

Liczba obiektów zabytkowych poddanych pracom 

konserwatorskim 

 i restauracyjnym 

1 pkt. za  

każdy obiekt 
 

1.4.2 

Przewidywany wzrost liczby osób zwiedzających obiekty 

w ciągu roku 

1 pkt. za  

każde 100 osób 
 

2 
Wykorzystanie lokalnych zasobów (historyczne, 
przyrodnicze, kulturowe) 

Max. 3  

2.1 Projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach 0  

1.2 Projekt jest oparty na jednym z lokalnych zasobów 1  

2.3 Projekt oparty jest na dwóch lokalnych zasobach 2  

2.4 Projekt oparty jest na trzech lokalnych zasobach 3  

3 Projekt służy jak największej liczbie mieszkańców 
Max. 3 

 
 

3.1 Mieszkańcy 1 miejscowości 1  

3.2 Mieszkańcy 1 gminy 2  

3.3 Mieszkańcy obszaru LGD 3  

Razem punktów (A)                                                                                                 MAX. 26 PKT 
Min 3 pkt 

 

Ostateczna liczba punktów: A x WLSR = 

………………………………………………………… 

Wlsr = 100% - % zrealizowania wskaźnika 

 

 

podpisy oceniających: …………………………............................................................................................ 


