Barlinek, dnia ………………………2017 r.

KARTA OCENY
Działania aktywizujące nabór I
Wnioskodawca
Gmina
Tytuł działania
1. Jeżeli wniosek spełnia kryterium zawarte w tabeli, w kolumnie TAK wstawiamy „X”.
2. Jeżeli wniosek nie spełnia kryterium zawartego w tabeli, w kolumnie NIE wstawiam „X”.
3. Na koniec w wierszu RAZEM należy zliczyć przyznane X.
4. Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 20 pkt.

Lp.

Kryterium

1.
2.

Wniosek został złożony w terminie
Realizacja zadania odbędzie się w regulaminowym terminie
Wniosek na działanie jest złożony na formularzu udostępnionym przez LGD, jest
czytelny i kompletny
Wniosek na działanie jest złożony przez organizację pozarządową, radę sołecką lub
grupę nieformalną, w której imieniu występują 2 osoby (pełnoletnie),

3.
4.
5.
6.
7.

We wniosku na działanie zaplanowano zaangażowanie społeczności lokalnej
Wniosek na działanie będzie realizowany na obszarze objętym konkursem
Przedstawiony w formularzu wniosku budżet jest prawidłowo wypełniony (nie zawiera
błędów rachunkowych)

8.

Kwota wnioskowanego wsparcia nie przekracza 1.250,00 złotych (kwota przeznaczona
dla osoby prowadzącej warsztaty, koszty wyżywienia, materiałów warsztatowych,
wynajmu sali* jeśli dotyczy )

9.

Partner ma zaplanowany wkład własny (zalecane), w postaci finansowej, usługowej,
rzeczowej lub pracy wolontariuszy,

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Wniosek na działanie wyklucza prowadzenie działalności gospodarczej
W trakcie realizacji lub po zakończeniu zaplanowanych w projekcie zajęć wnioskodawca
zorganizuje spotkanie z uczestnikami (w przypadku, gdy uczestnikami są dzieci - z
rodzicami) w celu przedstawienia im możliwości uzyskania dofinansowania w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020 oraz zaprezentowania działalności
LGD
Działanie ma jasno zdefiniowaną ideę
Wnioskodawca uczestniczył w szkoleniu dotyczącym wypełniania dokumentacji
aplikacyjnej na działania aktywizujące
Planowane działanie zakładaja działania adekwatne do opisanej idei oraz są atrakcyjne
dla uczestników
Harmonogram działań jest adekwatny do założeń złożonego wniosku
Budżet działania jest adekwatny do zaplanowanych działań

Tak

Nie

17.
18.
19.
20.

Działanie angażuje osoby z grup defaworyzowanych (do 25 r.ż; po 50 r.ż)
Działanie wpisuje się w co najmniej 2 przedsięwzięcia z LSR
Wnioskodawca deklaruje prowadzenie działań więcej niż przez 1 dzień
Wnioskodawca uzyskał wsparcie w ramach PROW na lata 2007-2013
RAZEM

