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Załącznik nr 4 do Procedur oceny i wYboru operac]'i LsR

Metryczka*:

Nr wniosku

Tytuł operacji/projektu

:

Nazwa Wnioskodawcyl
Adres Wnioskodawcy:

Lokalne Kryteria Wyboru:
Lp

1

2

Kryteria

Doświadczenie

4

Operacje w ramach tSR
Opis

zasięg oddziaływania
operacji

Wysokość
wnioskowanei pomocy
/

pozostałe sektory /

Miejsce realizacji
operacji

Preferuje się
wnioskodawców' ktÓrzy

zreaUzowal więcej niż
2 projekty

zrealjzował min

Preferuje się operacje o
oddŻiaływaniu szerszym
niż 1 miejscowoŚc

3

Preferuje operacje
Żapewnrające większy
niŻ minimalny poziorn
wkładu własnego

2

5

1

3 iwięce]

2
1

'

większy niŻ36'37

1-

36,37 % wkład

0

mn]ej niŻ 36,37 %

Preferuje operacje

2-

WięksŻy njŹ 30 %

niż minimalny poŻiom

1

30 % wkład

0-

mniejn]ż 30 %

zapewniające większy
Wkładu Własnego

Preferuje operacje

Preferule operacje
realiŻowane W oparciu o
wykorŻysianie loka nych
ZasobóW' np' pracy'
surowców oraz z

uwzg]ędnieniem Żasad
ochrony środowiska

%

1500 miesŻkańcóW

mniejsŻych

501

miejscowościach

Wykorzystanie lokalnych
zasobów uwzg|ędniaiące
zasady ochrony
środowiska naturalnego

Punkty

Punktacja

realjzowalj plojekty Że
środkóW UE |ub

Wysokość
wnioskowanej pomocy
/ sektor publiczny /

3

1i,..

5

2

4 999

000 mieszk3ńców

wykozystuje lokalne
zasoby w zgadzie z
zasadarniochrony

1_

0

,

'

wykorŻystuje |okalne

zasoby. bez wpri&u

Brakwykorzystan a

lokalnych zasobów

6

7

8

lnnowacyjność proiektu

operacja będzie wpływała
pozytywnie na lea|izację
celu ogólnego innego niź
len do którego przypisano
prŻedsięwzięcie' gdyż
sprŻyja
Maksymalna liczba punktów
- 18 pkt.
Minimum kwali'ikujące
- 10 pkt.

zabó(, dnia

Preferule operacje
stosujące nowe metody
i/ ub realzujące nowe
usługi i/]ub nowe
produkty na obszarze

LSR

Pleferuje się operacje o
oddziaływaniu sŻerszym
niŻ 1 cel

- wykorŻysluje nowe
0
now.ych rozwiązań

32

4

-

rea izujejeszcze 3
rcat zuje

jeszcze 2

rcdiziejeszcze

0 - lylko swój

Suma punktów

cel

1

