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KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG KRYTERIÓW WYBORU  

DLA OPERACJI W ZAKRESIE PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

NA OBSZARZE  LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”  

 

Podejmowanie działalności gospodarczej 

 
Karty oceny operacji według kryteriów wyboru  

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  
Nr wniosku nadany przez Biuro LGD  

Data i godzina złożenia wniosku  

Nazwa wnioskodawcy  

Tytuł operacji:  

Data posiedzenia Rady związanej z oceną  

 

Lp. 
Nazwa ocenianego 

kryterium 

Możliwe 

odpowiedzi 

Ilość 

punktów 
Uzasadnienie kryterium 

Ocena 

Maksymalna Przyznana 

1 

Realizacja operacji 

spowoduje 

utworzenie, w 

przeliczeniu na pełne 

etaty średnioroczne 

 

 

1 miejsce 

pracy 
1 

Preferuje się operacje 

zakładające utworzenie 

więcej miejsc pracy niż 

wymagane minimum. 

Kryterium umożliwiające 

osiąganie celów i 

wskaźników określonych 

w  LSR Informacja winna 

wynikać ze złożonego 

wniosku lub wymaganych 

załączników do wniosku. 

Kryterium przyczynia się 

do realizacji wskaźnika 

rezultatu zawartego w LSR 

i korzystnie wpływa na 

rozwój gospodarczy 

obszaru.  

4 

 

2 i więcej 

miejsc pracy 
4 

2 

 

Wnioskodawca jest 

osobą należącą do 

grupy 

defaworyzowanej 

zgodnie z definicją 

zawartą w LSR lub 

realizacja operacji  

ma wpływ na 

sytuację grupy 

defaworyzowej na 

obszarze objętym 

LSR 

 

 
 

Tak 2 

Preferowane będą operacje 

mające wpływ na sytuacje 

grup defaworyzowanych-  

osoby bezrobotne, osoby 

niepełnosprawne. 

Przez wpływ rozumiemy 

stworzenie warunków dla 

grupy defaworyzowanej, 

ułatwiającej sytuację na 

rynku pracy lub sam 

wnioskodawca jest jednym 

z przedstawicieli 

zdefiniowanych grup 

defaworyzowanych. 

Kryterium adekwatne do 

diagnozy. 

2 

 

Nie 0 
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3 

 

Wnioskodawca 

zamieszkuje na 

terenie objętym LSR 

lub jest zameldowany 

nieprzerwanie na 

pobyt stały lub 

czasowy na obszarze 

objętym LSR od co 

najmniej 12 miesięcy 

na dzień złożenia 

wniosku. 

 
 

Tak 2 

 

 Kryterium przyjęto aby 

preferować 

przedsiębiorców 

stanowiących część 

społeczności lokalnej 

zamieszkującej obszar 

objęty strategią. 

Dokumenty przedstawione 

przez Wnioskodawcę – 

aktualne, urzędowe 

zaświadczenie  

o zameldowaniu na pobyt 

stały lub czasowy od co 

najmniej 12 miesięcy lub 

deklaracje PIT/rachunki za 

telefon, wywóz śmieci, 

wystawione na 

Wnioskodawcę 

potwierdzające miejsce 

zamieszkania na terenie 

objętym LSR od co 

najmniej 12 miesięcy na 

dzień złożenia wniosku.  

 

 
 

2 

 

Nie 0 

4 

Ochrona środowiska 

lub klimatu  

  

działalność 

uwzględnia 

elementy 

ochrony 

środowiska 

lub klimatu 

3 

Kryterium preferuje 

operacje, które w swoich 

celach lub działalności 

bezpośrednio przyczynią 

się do ochrony środowiska 

lub klimatu (np. recykling 

odpadów, odnawialne 

źródła energii, gospodarka 

wodno-ściekowa) lub 

pośrednio uwzględnia 

technologie wpływające na 

oszczędność energii lub 

emisje szkodliwych 

substancji). Informacja 

musi być zawarta w 

biznesplanie lub 

dodatkowym oświadczeniu 

podpisanym przez 

beneficjenta. 

Wnioskodawca opisał 

zaplanowane działania  

i narzędzia i uzasadnił ich 

wykorzystanie w 

kontekście prowadzonej 

działalności.  – kryterium 

uznaje się za spełnione, 

jeżeli min. 5% wartości 

operacji przeznaczone 

zostanie na ten cel  

 
 

3 

 

działalność nie 

uwzględnia 

elementów 

ochrony 

środowiska 

lub klimatu 

0 
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5 

Korzystanie ze 

szkoleń lub  

z doradztwa 

oferowanego  

i realizowanego przez 

LGD  

 

Doradztwo  w 

biurze LGD 
3 Preferuje się operacje, 

które w trakcie 

przygotowywania wniosku 

o przyznanie pomocy 

korzystały ze szkoleń lub  

z doradztwa oferowanego  

i realizowanego przez 

LGD. Informacja na 

podstawie kart doradztwa 

LGD lub list obecności ze 

szkoleń.  / dotyczących 

danego naboru  

6 

 

Szkolenie 

organizowane 

przez LGD 

3 

Nie 

korzystanie z 

doradztwa i 

szkolenia 

operowanego 

przez LGD 

0 
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6 
Innowacyjność  

 

Operacja jest 

innowacyjna 

dla całego 

obszaru LGD,  

 

4 

 

Preferowane są operacje 
wyróżniające się innowacyjnością  

w zakresie produktu, procesu, 

usługi, maszyn lub urządzeń, 
metody marketingowej, 

zastosowanej technologii, 

organizacji pracy, które 
beneficjent opracował jako 

pierwszy lub zastosował, 

korzystając z doświadczeń innych 
podmiotów, w zależności od 

obszaru, który ten projekt 

obejmuje. Informacja winna 

wynikać ze złożonego wniosku 

lub wymaganych załączników do 

wniosku. Kryterium wymaga 
uzasadnienia oceny przez 

każdego z członków Rady. Z 

analizy SWOT wynika, że szansą 
na rozwój regionu są 

innowacyjne rozwiązania oraz 

innowacyjne technologie. 
Innowacyjność oznacza 

powstanie nowej usługi/ 

produktu, dotychczas 
nieoferowanego na obszarze 

objętym LSR; zastosowanie 

nowych sposobów organizacji lub 
zarządzania, wcześniej 

niestosowanych na obszarze 

objętym LSR; nowatorskim 
wykorzystaniu lokalnych 

zasobów i surowców, wcześniej 

niestosowanym na obszarze LSR; 
nowym sposobie zaangażowania 

lokalnej społeczności w proces 

rozwoju; upowszechnieniu lub 
wykorzystaniu nowoczesnych 

technik informacyjno-

komunikacyjnych. 
Na podstawie analizy SWOT i 

diagnozy obszaru szczególnie 

premiowane będą operacje 
realizowane w obszarach 

priorytetowych: w obszarze 
ochrony środowiska lub 

przeciwdziałania zmianom 

klimatycznym, lub zwalczania 
ubóstwa lub wykluczenia 

Kryterium przyjęto ze względu na 

potrzebę wzmocnienia słabej 

strony obszaru, jaką jest mała 

innowacyjność lokalnej 

gospodarki społecznej na tym 
obszarze. (Udowodnienie 

innowacyjności spoczywa na 

wnioskodawcy) 

4 

 

Operacja nie 

jest 

innowacyjna 

dla całego 

obszaru LGD 

0 
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7 

Realizacja operacji 

przyczyni się do 

lepszego 

wykorzystania 

zasobów obszaru 

zdefiniowanych w 

LSR 

Zasobów 

przyrodniczo-

krajobrazowyc

h 

1 

Kryterium ma zachęcić 

przedsiębiorców do 

gospodarczego 

wykorzystania mocnej 

strony obszaru, jaką są 

cenne zasoby 

przyrodniczo-

środowiskowe i 

historyczno-kulturowe 

oraz wysoka produkcja 

rolna. Informacja winna 

wynikać ze złożonego 

wniosku lub wymaganych 

załączników do wniosku. 

– kryterium uznaje się za 

spełnione, jeżeli min. 1% 

wartości operacji 

przeznaczone zostanie na 

ten cel lub co najmniej 1 % 

przychodów 

zaplanowanych do 

osiągnięcia w ciągu roku 

od zakończenia realizacji 

operacji pochodziła będzie 

z tytułu wykorzystania 

danego zasobu 

 

3 

 

Dziedzictwa 

historyczno-

kulturowego 

1 

Lokalnie 

wytwarzanych 

produktów 

rolnych 

1 

 MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW 24  

 Minimalne wymagania 60% maksymalnej liczby punktów 14,40  

 Uzasadnienie oceny przez Członka Rady 

 

 

 

 

 

 

…….……………………………………… 

/imię i nazwisko członka Rady/ 

 

………….………................  

/data i miejsce/ 

…………………………………………… 

/podpis członka Rady/ 
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KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG KRYTERIÓW WYBORU  

DLA OPERACJI W ZAKRESIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE 

WIEJSKIM OBJĘTYM STRATEGIĄ ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ 

SPOŁECZNOŚĆ NA OBSZARZE   

LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”  

 

Rozwijanie działalności gospodarczej 

 
Karta oceny operacji według kryteriów wyboru  

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  
Nr wniosku nadany przez Biuro LGD  

Data i godzina złożenia wniosku  

Nazwa wnioskodawcy  

Tytuł operacji:  

Data posiedzenia Rady związanej z oceną  

 

Lp. Nazwa kryterium 
Możliwe 

odpowiedzi 

Ilość 

punktów 
Uzasadnienie kryterium 

Ocena  

Maksymalna Przyznana 

1 

Realizacja operacji 

spowoduje 

utworzenie, w 

przeliczeniu na pełne 

etaty średnioroczne 

 

 

1 miejsce pracy 1 

Preferuje się operacje 

zakładające utworzenie 

więcej miejsc pracy niż 

wymagane minimum. 

Kryterium 

umożliwiające osiąganie 

celów i wskaźników 

określonych w  LSR 

Informacja winna 

wynikać ze złożonego 

wniosku lub 

wymaganych 

załączników do wniosku. 

 

2 

 

2 i więcej 

miejsc pracy 
2 

2 

 

Wnioskodawca 

zakłada realizację 

operacji dla 

beneficjentów 

ostatecznych  

z grupy 

defaworyzowej na 

obszarze objętym 

LSR 

 
 

Tak 2 

Preferowane będą 

operacje mające wpływ 

na sytuacje grup 

defaworyzowanych-  

osoby bezrobotne, osoby 

niepełnosprawne. 

Przez wpływ rozumiemy 

stworzenie warunków 

dla grupy 

defaworyzowanej, 

ułatwiającej sytuację na 

rynku pracy lub sam 

wnioskodawca jest 

jednym z przedstawicieli 

zdefiniowanych grup 

defaworyzowanych. 

Kryterium adekwatne do 

diagnozy 

2 

 

Nie 0 
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3 

 

Wnioskodawca jest 

zameldowany 

nieprzerwanie na 

pobyt stały lub 

czasowy na 

obszarze objętym 

LSR od co 

najmniej 24 

miesięcy na dzień 

złożenia wniosku  

lub Wnioskodawca 

zamieszkuje na 

terenie objętym 

LSR od co 

najmniej 24 

miesięcy na dzień 

złożenia wniosku 

lub 

przedsiębiorstwo 

jest zarejestrowane 

na obszarze 

objętym LSR od co 

najmniej 24 

miesięcy na dzień 

złożenia wniosku. 

 
 

Tak 2 

Kryterium przyjęto 

aby preferować 

przedsiębiorców 

stanowiących część 

społeczności lokalnej 

zamieszkującej obszar 

objęty strategią. 

Dokumenty 

przedstawione przez 

Wnioskodawcę – 

aktualne, urzędowe 

zaświadczenie  

o zameldowaniu.  

 

Wnioskodawca 

powinien załączyć do 

wniosku kserokopię 

dokumentów 

potwierdzających 

meldunek stały lub 

czasowy od co 

najmniej 24 miesięcy 

lub deklaracje 

PIT/rachunki za 

telefon, wywóz 

śmieci, wystawione na 

Wnioskodawcę 

potwierdzające 

miejsce zamieszkania 

na terenie objętym 

LSR od co najmniej 

24 miesięcy na dzień 

złożenia wniosku. 

Lub wypis z 

odpowiedniego 

rejestru 

przedsiębiorców 

potwierdzający fakt 

zarejestrowania 

działalności na terenie 

objętym LSR od co 

najmniej 24 miesięcy 

na dzień złożenia 

Wniosku.  

 
 

2 

 

Nie 0 

4 

Realizacja operacji 

przyczyni się do 

poprawy ochrony 

środowiska lub 

klimatu  

 

Tak  3 

Kryterium preferuje 

operacje, które w swoich 

celach lub działalności 

bezpośrednio przyczynią 

się do ochrony 

środowiska lub klimatu 

(np. recykling odpadów, 

odnawialne źródła 

energii, gospodarka 

wodno-ściekowa) lub 

3 
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Nie  0 

pośrednio uwzględnia 

technologie wpływające 

na oszczędność energii 

lub emisje szkodliwych 

substancji). Informacja 

musi być zawarta w 

biznesplanie lub 

dodatkowym 

oświadczeniu 

podpisanym przez 

beneficjenta.  – 

kryterium uznaje się za 

spełnione, jeżeli min. 5% 

wartości operacji 

przeznaczone zostanie na 

ten cel 

 

5 

Korzystanie ze 

szkoleń lub  

z doradztwa 

oferowanego  

i realizowanego przez 

LGD  

 

Doradztwo  w 

biurze LGD 
3 

Preferuje się operacje, 

które w trakcie 

przygotowywania 

wniosku o przyznanie 

pomocy korzystały ze 

szkoleń lub z doradztwa 

oferowanego i 

realizowanego przez 

LGD. Informacja na 

podstawie kart 

doradztwa LGD lub list 

obecności ze szkoleń. / 

dotyczących danego 

naboru 

6 

 

Szkolenie 

organizowane 

przez LGD 

3 

Nie korzystanie 

z doradztwa i 

szkolenia 

oferowanego 

przez LGD 

0 
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6 
Innowacyjność  
 

Operacja jest 

innowacyjna dla 

całego obszaru 

LGD,  

 

4 

 

Preferowane są operacje 

wyróżniające się 

innowacyjnością w 

zakresie produktu, 

procesu, usługi, maszyn 

lub urządzeń, metody 

marketingowej, 

zastosowanej 

technologii, organizacji 

pracy, które beneficjent 

opracował jako pierwszy 

lub zastosował, 

korzystając z 

doświadczeń innych 

podmiotów, w 

zależności od obszaru, 

który ten projekt 

obejmuje. Informacja 

winna wynikać ze 

4 
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Operacja nie 

jest 

innowacyjna dla 

całego obszaru 

LGD 

0 

złożonego wniosku lub 

wymaganych 

załączników do wniosku. 

Kryterium wymaga 

uzasadnienia oceny 

przez  

każdego z członków 

Rady. Z analizy SWOT 

wynika, że szansą na 

rozwój regionu są 

innowacyjne 

rozwiązania. 

Innowacyjność oznacza 

powstanie nowej 

usługi/produktu, 

dotychczas 

nieoferowanego na 

obszarze objętym LSR; 

zastosowanie nowych 

sposobów organizacji 

lub zarządzania, 

wcześniej 

niestosowanych na 

obszarze objętym LSR; 

nowatorskim 

wykorzystaniu lokalnych 

zasobów i surowców, 

wcześniej nie 

stosowanym na obszarze 

LSR; nowym sposobie 

zaangażowania lokalnej 

społeczności w proces 

rozwoju; 

upowszechnieniu lub 

wykorzystaniu 

nowoczesnych technik 

informacyjno-

komunikacyjnych. 

Na podstawie analizy 

SWOT i diagnozy 

obszaru szczególnie 

premiowane będą 

operacje realizowane w 

obszarach 

priorytetowych: w 

obszarze ochrony 

środowiska lub 

przeciwdziałania 

zmianom klimatycznym, 

lub zwalczania ubóstwa 

lub wykluczenia 

społecznego 
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7 
Wysokość wkładu 

własnego 

Więcej niż 10% 

powyżej 

minimalnego 

wkłady 

5 

Kryterium premiuje 

operacje, które zakładają 

większy wkład własny. 

Wnioskowanie o 

mniejszy poziom 

dofinansowania pozwoli 

na dofinansowanie 

większej liczby operacji, 

co jest istotne z punktu 

widzenia realizacji LSR  

i osiągania celu 

głównego I 

5 

 

Do 10% 

włącznie 

powyżej wkładu 

minimalnego 

2 

Równy 

minimalnemu 
0 

8 

Realizacja operacji 

przyczyni się do 

lepszego 

wykorzystania 

zasobów obszaru  

Zasobów 

przyrodniczo-

krajobrazowych 

1 

Kryterium ma zachęcić 

przedsiębiorców do 

gospodarczego 

wykorzystania mocnej 

strony obszaru, jaką są 

cenne zasoby przyrodniczo-

środowiskowe i 

historyczno-kulturowe oraz 

wysoka produkcja rolna. 

Informacja winna wynikać 

ze złożonego wniosku lub 

załączników do wniosku. – 

kryterium uznaje się za 

spełnione, jeżeli min. 1% 

wartości operacji 

przeznaczone zostanie na 

ten cel lub co najmniej 1 % 

przychodów 

zaplanowanych do 

osiągnięcia w ciągu roku od 

zakończenia realizacji 

operacji pochodziła będzie 

z tytułu wykorzystania 

danego zasobu  

3 

 

Dziedzictwa 

historyczno-

kulturowego 

1 

Lokalnie  

wytwarzanych 

produktów 

rolnych 

1 

9 

Projekt obejmuje 

działania dotyczące 

elementów, które 

przyczynią się do 

podniesienia 

atrakcyjności 

turystycznej obszaru 

LGD 

Tak 3 
Kryterium powiązane z 

diagnozą, preferuje 

operacje istotne z punktu 

widzenia realizacji LSR 

wpływające na 

zwiększenie promocji 

obszaru 

3 

 

Nie  0 

 MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW 30  

 Minimalne wymagania 60% maksymalnej liczby punktów 18,00  

 

…….……………………………………… 

/imię i nazwisko członka Rady/ 

 

………….………................  

/data i miejsce/ 

 

…………………………………………… 

/podpis członka Rady/ 
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KARTY OCENY OPERACJI WEDŁUG KRYTERIÓW WYBORU  

DLA OPERACJI POWYŻEJ 50 000,00 ZŁ 

REALIZOWANYCH NA OBSZARZE   

LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI” 

Karta oceny operacji według kryteriów wyboru  

OPERACJE POWYŻEJ 50 000,00 ZŁ 
Nr wniosku nadany przez Biuro LGD  

Data i godzina złożenia wniosku  

Nazwa wnioskodawcy  

Tytuł operacji:  

Data posiedzenia Rady związanej z oceną  

 
Lp. 

Nazwa ocenianego kryterium  
Możliwe 

odpowiedzi 

Ilość 

punktów 

Uzasadnienie 

kryterium 

Maksymalna 

ilość punktów 

1 

Projekt obejmuje działania 

dotyczące elementów, które 

przyczynią się do podniesienia 

atrakcyjności turystycznej 

obszaru LGD,  

 

Tak  5 

Premiowane są 

projekty związane ze 

stworzeniem nowej 

infrastruktury 

turystycznej i 

rekreacyjnej obszaru  i 

zawierają działania, 

które zdecydowanie 

mogą wpłynąć na jego 

wartość turystyczną. 

Inwestycje z nową 

infrastrukturą 

turystyczną i 

rekreacyjną, powinny 

podnieść atrakcyjność 

obszaru i być 

udostępnione dla 

mieszkańców i 

turystów gości. 

Kryterium wynika 

bezpośrednio z 

konsultacji oraz 

odnosi się do 

diagnozy.  

 

5 

Nie  0 

2 

Operacja jest realizowana w 

miejscowości poniżej 5 tys. 

mieszkańców (badane na 

podstawie danych na dzień 

31.12.2013 r.) 

Tak  5 
Preferowane są 

operacje, które będą 

realizowane na terenie 

miejscowości poniżej 

5 tys. mieszkańców 

5 

Nie 0 

3 

 

Operacja przyczynia się do 

realizacji wskaźnika produktu 

 

 

 
 

Więcej niż 1 

wskaźnika 

produktu 

2 

Premiowane będą 

operacje, których 

produkty są tożsame z 

produktami 

wskazanymi w LSR i 

tworzą 

komplementarną 

ofertę dla 

mieszkańców obszaru 

(np. budowa 

infrastruktury 

kulturalnej lub 

2 
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Do jednego 

wskaźnika 

produktu 

0 

sportowej oraz 

organizacja w ramach 

operacji działania 

integrującego dla 

mieszkańców)  

4 

 
W operacji zaplanowano 

działania informujące o 

dofinansowaniu ze środków 

LGD, zgodnie z wytycznymi 

krajowymi:  

Maksymalna liczba punktów 

do zdobycia łącznie: 3 pkt  
 

Tablica 

informacyjna 
1 

Kryterium zakłada 

działania informacyjne 

o źródłach 

dofinansowania, co 

wpływa na 

rozpowszechnianie 

wśród mieszkańców 

oraz gości informacji 

dotyczącej aktywności 

beneficjenta oraz roli 

LGD na obszarze 

wiejskim a także 

promocji całego 

PROW 2014-2020 

3 
Strona  

internetowa 
1 

Informacja na 

materiałach 

powielanych 

1 

5 

Korzystanie ze szkoleń lub  

z doradztwa oferowanego  

i realizowanego przez LGD  

 

Tak 3 

Preferuje się operacje, 

które w trakcie 

przygotowywania 

wniosku o przyznanie 

pomocy korzystały ze 

szkoleń lub z 

doradztwa 

oferowanego i 

realizowanego przez 

LGD. Informacja na 

podstawie kart 

doradztwa LGD lub 

list obecności ze 

szkoleń.  

3 

Nie  0 

6 
Innowacyjność  

 

Operacja jest 

innowacyjna dla 

całego obszaru 

LGD,  

 

4 

 

Preferowane są 

operacje wyróżniające 

się innowacyjnością w 

zakresie produktu, 

procesu, usługi, 

maszyn lub urządzeń, 

metody 

marketingowej, 

zastosowanej 

technologii, 

organizacji pracy, 

które beneficjent 

opracował jako 

pierwszy lub 

zastosował, 

korzystając z 

4 
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Operacja nie jest 

innowacyjna dla 

całego obszaru 

LGD,  

 

0 

 

doświadczeń innych 

podmiotów, w 

zależności od obszaru, 

który ten projekt 

obejmuje. Informacja 

winna wynikać ze 

złożonego wniosku 

lub wymaganych 

załączników do 

wniosku. 

Kryterium wymaga 

uzasadnienia oceny 

przez każdego z 

członków Rady  

7 

Realizacja operacji przyczyni się 

do lepszego wykorzystania 

zasobów obszaru  

Zasobów 

przyrodniczo-

krajobrazowych 

0-1 

Kryterium ma 

zachęcić 

przedsiębiorców do 

gospodarczego 

wykorzystania mocnej 

strony obszaru, jaką są 

cenne zasoby 

przyrodniczo-

środowiskowe i 

historyczno-kulturowe 

oraz wysoka 

produkcja rolna. 

Informacja winna 

wynikać ze złożonego 

wniosku lub 

wymaganych 0-

załączników do 

wniosku. 

 

Maksymalnie 

3 

Dziedzictwa 

historyczno-

kulturowego 

0-1 

Lokalnie  

wytwarzanych 

produktów 

rolnych 

0-1 

 MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW 25 

 Minimalne wymagania 60% maksymalnej liczby punktów 15 

 

…….……………………………………… 

/imię i nazwisko członka Rady/ 

 

………….………................  

/data i miejsce/ 

 

 

…………………………………………… 

/podpis członka Rady/ 
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