KARTA OCENY WNIOSKU wg. KRYTERIÓW LOKALNYCH
Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM”
NUMER KONKURSU: ...........................................................................................................
NUMER KANCELARYJNY WNIOSKU: .................................................................................
DATA WPŁYWU WNIOSKU: .................................................................................................
TYTUŁ PROJEKTU: ..............................................................................................................
NAZWA WNIOSKODAWCY: .................................................................................................
OCENIAJĄCY: .......................................................................................................................
Kryterium Lokalne
Wnioskowana kwota pomocy wynosi:
- mniej niż 100.000 PLN
- od 100.000 PLN do 200.000 PLN
- powyżej 200.000 do 300 000 PLN

Punktacja

Ocena

Uzasadnienie

- 15
- 10
- 5

Projekt racjonalnie i czytelnie określa wydatki i ich
kwalifikowalność w stosunku do osiągnięcia
zamierzonych celów

0 – 10

Projekt ma duże szanse na realizację dokładnie z
tymi wskaźnikami, jakie zostały w nim założone

0–5

Projekt stanowi dobry wzór do naśladowania dla
innych wnioskodawców

0–2

Projekt jest innowacyjny (zawiera elementy
wcześniej nie stosowane na obszarze SRGC)

0–4

Projekt jest realizowany na obszarze szczególnie
narażonym na degradację społeczno – gospodarczą,
zagrożonym brakiem rozwoju

0–4

Realizacja operacji przyczynia się do poprawy
sytuacji w dziedzinie uznanej w LSR za priorytetową
(młodzież, turystyka, ekologia)

0–4

Projekt wpisuje się w inne działania podejmowane
na terenie LGD, jest w stosunku do nich
komplementarny

0–2

Projekt wykorzystuje lokalne zasoby opisane w LSR,
w specyfice obszaru

0–2

Projekt przyczynia się do promocji obszaru LGD
(np. poprzez utworzenie strony WWW)

0–2

SUMA:
Kryterium Premiowane (przy wymaganym
minimum 30 pkt. Kryterium Lokalnym)
Projekt jest realizowany przy udziale partnerów

5

Projekt jest złożony przez Członka SRGC

5

.....................................................................
(podpis oceniającego)

Deklaracja

Oświadczam, że dokonana przeze mnie ocena była bezstronna i obiektywna. Zobowiązuję się
również do nie ujawniania informacji dotyczących weryfikowanego przeze mnie wniosku oraz że
dołożę należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje te nie zostały przekazane osobom
nieuprawnionym.
Data, miejscowość i podpis:....................................................................................

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY OCENY WNIOSKU wg. KRYTERIUM LOKALNEGO
Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

1. Karta

zawiera

PRZYJMUJĄCEJ

dwie

części:

WNIOSEK,

informacyjną (zawierająca
NUMERU

KONKURSU,

dane

dotyczące:

NUMERU

INSTYTUCJI

KANCELARYJNEGO

WNIOSKU, DATY WPŁYWU WNIOSKU, TYTUŁU PROJEKTU, NAZWA WNIOSKODAWCY I
OCENIAJĄCEGO) oraz zawierającą zagadnienia dotyczące spełnienia bądź nie kryterium
lokalnego.
2. Zarówno jedna jak i druga część wypełniana jest własnoręcznie przez upoważnioną do oceny
osobę (członek Rady Stowarzyszenia).
3. Wniosek należy wypełniać niebieskim atramentem bez przekreśleń.
4. Każdy projekt należy ocenić na podstawie kryteriów umieszczonych w tabeli.
5. Ocena odbywa się na podstawie ilości punktów przyznawanych przez oceniającego.
6. Przedstawiona przez oceniającego ilość punktów dla danego kryterium musi mieć swoje
uzasadnienie.
7. Niedopuszczalne jest stosowanie korektora, nanoszenia poprawek itp. – w takiej sytuacji karta
oceny uznawana jest za błędną i nie liczy się do oceny wniosku, jest jednak dołączana do
dokumentacji.
8. Suma punktów decyduje o miejscu wniosku na liście rankingowej.
9. W przypadku równej ilości punktów o miejscu wniosku decyduje Rada Stowarzyszenia
większością zwykłą głosów, w przypadku remisu decydujący głos należy do Przewodniczącego
Rady.
10. Karta oceny musi być podpisana przez osobę oceniającą

11. Oceniający po przeprowadzonej ocenie oświadcza, że jej ocena była bezstronna i obiektywna i,
że zobowiązuje się do nie ujawniania informacji dotyczących weryfikowanego przez nią wniosku
oraz że dołoży należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje te nie zostały przekazane
osobom nieuprawnionym.

