Załącznik nr 6 do ogłoszenia o naborze wniosków
Konkurs LGD nr 2/2018/EFS/PG

KARTA OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
Numer Naboru *
Imię i nazwisko Grantobiorcy/ Nazwa
Grantobiorcy*
Tytuł Projektu*

Numer wniosku o powierzenie grantu*
Europejski Fundusz Społeczny

Fundusz

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11:Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

L.P. KRYTERIA WYBORU

Punktacja

Ocena

1. Uwagi: weryfikacja na podstawie wniosku.
Siedziba podmiotu znajduje się na obszarze LGD (przez okres
min. 1 rok przed dniem złożenia wniosku o powierzenie
grantu).

2. Projekt jest realizowana przezgrantobiorcę:

0 albo 10

0 albo 3

- spoza sektora finansów publicznych,
- z sektora finansów publicznych.

3. Uwagi: Weryfikacja na podstawie listy obecności. Osoba uczestnicząca w szkoleniu może
reprezentować tylko jeden podmiot.
Grantobiorca (bądź pracownik grantobiorcy/przedstawiciel
organizacji odpowiedzialny za napisanie wniosku) brał udział
w szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie LGD
Dorzecza Zgłowiączki poświęconemu danemu konkursowi.

4. Racjonalność kosztów i zgodność z taryfikatorem.
5. Uwagi: np. PROW, PO RYBY, POKL, FIO.

0 albo 5

0 albo 5

Grantobiorca posiada doświadczenie w aplikowaniu o środki
zewnętrzne

0 albo 5

Uzasadnienie:
6. Uwagi: Preferowane będą projekty, które dane kryterium będą realizowały poprzez stronę
internetową, prasę.
Grantobiorca w opisie projektu zawarł informacje o promocji
grantu i LGD

0 albo 5
albo10

Uzasadnienie:

7.

Uwagi: Weryfikacja na podstawie rejestru doradztwa. Osoba uczestnicząca w doradztwie
może reprezentować tylko jeden podmiot.
Grantobiorca(bądź pracownik grantobiorcy/przedstawiciel
0 albo 5
organizacji odpowiedzialny za napisanie wniosku) brał udział
w doradztwie organizowanym przez Stowarzyszenie LGD
Dorzecza Zgłowiączki w ramach danego naboru.

8. Uwagi: Dane kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia
wójta/burmistrza gminy na terenie, której będzie realizowana operacja. Brak
oświadczenia wójta/burmistrza (jako odrębnego załącznika) powoduje nieprzyznanie
punktów w ramach kryterium.
Operacja/projekt wynika z Gminnego/ Lokalnego Programu
0 albo 5
Rewitalizacji.

Suma przyznanych punktów:
Minimalna ilość punktów

25

CZY PROJEKT OTRZYMAŁ NIEZBĘDNĄ DO WYBORU
GRANTU:
(zaznaczyć X przy jednej z odpowiedzi)

TAK

Nie
*Pole wypełnione przez pracownika LGD na podstawie Wniosku o powierzenie grantu,
przygotowującego dokumentację na posiedzenie Rady LGD.
Instrukcja wypełniania:
1. Po przyznaniu punktów za spełnienie poszczególnych kryteriów należy zliczyć sumę
wszystkich przyznanych w ramach oceny punktów i wpisać w pozycji: SUMA
PRZYZNANYCH PUNKTÓW.
2. Należy zaznaczyć czy operacja uzyskała minimalną ilość punktów.
3. W polach uzasadnienie punktacji należy uzasadnić przyznanie bądź nie przyznanie punktów.
4. Niewpisanie imienia, nazwiska, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty.
5. Wypełniane są tylko białe pola karty.

………………………………………….
Imię i Nazwisko członka Rady

…………………………………………………..
data, miejsce i podpis członka Rady

