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Nazwa WnioskodawcY:

Adres WnioskodawcY:

Lokalne Kryteria WYboru:

załącŻnik nr 3 do Procedur Wyboru operacjiBrantowych

tr '

operacje w ramach śR - Proiekty grantowe

Lokalna Grupa DŻiałania

lv]]EDa'] a)!Ą A t]at8l:']

tp Kryteria Opis Punktacja Punkty

1
Doświadczenie

Preferuje się
wnioskodawcóW, którzy
reallzowall projekty ze
środkóW UE lUb
krajowych

zlea]izowal Więcel niż
2 proiekty

zleal]zował min' 1

2 zasięg oddziaływania
operacji

Preferu]e się operacje o
oddziaływaniU sŻerszym
niż 1 miejscowość

3 - obszar LGD

2 - obszar gmlny

1 - 1'2 miejscowośc

3 lJdział pańnerów w
realizacii operacji

Preferlrje proiektY
rea|izowane z udziałem

3

1

0

Więcej niŻ 2

1-2 pa'1nerów

4

Powiązanie z innymi
projektami zrealizowanYmi
na obszarze LGD

Preferuje powiąŻanie
operacjiŻ więcej niŹ
jednym proiektem
związanym z
dzjałaniami Leadel lub
innymi programami
ki,otowanymi na obszary
wieiskie.

nalmniej 2 projekiami

5

Wykorzystanie lokalnYch
zasobów t'względniające
zasady ochrony
środowiska naturalnego

Preferuje operacje
realizowane w oparciu o
wykorzystanie lokalnYch
zasobóW, np placy

uwzględnieniem zasad
ochrony środowiska

2 ' wykotzystuje lokalne
zasoby w zgadzie z
zasadami ochronY

1 - Wykorzystuje lokalne
zasoby bez wpływu

0 - Bmk wykorzystania
lokalnvch zasobóW

6 lnnowacyjność projektu
Preieruje operacje
stosujące nowe meiody
]/lub realiŻujące nowe
usługii/Iub nowe
prod!kty na obszarze
tsR

' wykorzystuje nowe

nowych rozwiązań
0



1

operacja będzie wpływała
pozytywnie na realizację
celu ogólnego innego niż
ten do którego przypisano
przedsięwzięcie, gdyź
spłzyja

Preferu]e się operac]e o
oddzialywaniu szerszym
niż 1 cel

3 - .ea] Żu]e jeszcze 3

2 ' teatizuje )eszcze 2

1 rca|zqe jesŻęe 1

0 tylko swói cel

I
MaksYmalna liczba punktów

- 18 pkt.

Minimum kwalifikujące
- 10 pkt.

Suma punktów

/ Nazwtko i ńię /
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PROCEOURA zMlANY KRYTER|ÓW tokalna G.upa oŻialania
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załącŻnik ff 12 do Wnjosku o Wybór
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zmiany kryteriów
wniosków:
i projekty grantowe.

Zarząd stowarzy9zenia
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Procedura

oceny
Operacje t-SR

, f.':t,l:-.]: . -.. ...- ..-..tt.:_ ..
1' Kryteria oceny Wniosków ni

zmjenjone po dokonanill oc 
operacje w ramach LsR oraz grantowe mogą być

kamjeń milowy, oraz .d::;'ff:r:ffi.l#:'-tJ-..,l."",.ń roru - rorr,
2. Wniosek o Żmianę kryterióW 

'Wybolu 
operacji ń'" ,*", ,r*.-ny prŻez Radę

' 
stowarzysŻenia, Zarząd, Ż podaniem uŻasadnienja'

3. Wniosel skladanv ptze,/ Rade w g;rrr,o ,^" ^^r-, --.
Rady, kierowany,*. o. r".,u)'" 

u]iJ;"",T:"::":""' przez PrŻewodniczącego

4' Zarząd stowaęyszenia roŻpatruje 

'Wniosel 
o Żmlanę kryteriow wyboru operacji,w (ia8u t4 dni od wpływu wniosku.

5' W przypadku prŻyjęcia prŻeŻ zarząd propozyqi Żmiany kryterióW, Zarządpodejmuje uchwałę o Żwołaniu Walne'o ,"i."n ar'""ou*'' terminie ztdni, w celu przyjęcia proponowanych Żmian.
6' Przedstawjciel wnioskodawcy / Rady, Zarządu / prŻedstawia uŻasadnienieproponowanych zmian na Walnym Zebraniu cŻłonkóW7. Walne Zebranie cŻłonkóW podejmuje uchwałę o prŻyjęciu Żmian.B' Biuro LGD prŻy8otowuje dokumenty zwjąŻane z wnioskiem do samorządtr oŻm janę

Zapisów LsR dotyczących wprowadŻonych zmian'9. Biuro LGD ogłasza na stronje
trwŻ8lędniające wprowadzone ,lłi";*"*"' 

nowe karty oceny WnioskóW

Procedura żmiany kryteriów o.eny Wnioskl
22.12.2015r uchwałą 56/15 

óW Żatwierdzona na Walnym zebranju członków W dniu
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