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Załącznik nr 2 

Karta 2 – Ocena spełniania przez operację kryteriów wyboru określonych w LSR 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 1.1 Wykreowanie mody na Żuławy Nr 1.1.1 

Zbudowanie turystycznego partnerstwa 

na rzecz rozwoju obszaru Żuławskiej 

Lokalnej Grupy Działania 

KARTA OCENY OPERACJI w ramach konkursu nr ….. 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów 
Definicja / wyjaśnienie 

1 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu 

osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika 

zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu 

2 

(wnioskowana kwota wsparcia 

/ środki na konkurs) x 100%  

≤(wielkość wskaźnika 

produktu operacji /  

 wielkość wskaźnika dla 

konkursu) x 100% 

2 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego 

wskaźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze 

wskaźnika produktu) przez operację w stosunku do 

wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w ramach 

konkursu 

2 

(wnioskowana kwota wsparcia 

/ środki na konkurs) x 100%  

≤ (wielkość wskaźnika 

rezultatu operacji / wielkość 

wskaźnika dla konkursu)  

x 100% 

3 

W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na 

działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD  

w ramach LSR 

3 
Na podstawie wydzielonej 

pozycji w budżecie  

4 
Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy  

o 10 punktów procentowych od wymaganego 
2 

Na podstawie złożonego 

wniosku 

5 

Wnioskodawca posiada doświadczenie i/lub kwalifikacje 

i/lub zasoby do realizacji projektów opartych na 

finansowaniu zewnętrznym 

6 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

6 
Wnioskodawca jest osoba prawną współtworzoną przez co 

najmniej sektor społeczny, gospodarczy i publiczny  
5 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

SUMA 20 X 

 
Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60% (12 pkt. ) 
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Załącznik nr 2 

Karta 2 – Ocena spełniania przez operację kryteriów wyboru określonych w LSR 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 1.1 Wykreowanie mody na Żuławy Nr 1.1.2 

Działania marketingowe wspólne dla 

całego obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy 

Działania 

KARTA OCENY OPERACJI w ramach konkursu nr ….. 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów 
Definicja / wyjaśnienie 

1 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu 

osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika 

zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu 

2 

(wnioskowana kwota wsparcia / 

środki na konkurs) x 100%  

≤ 

(wielkość wskaźnika produktu 

operacji /  

wielkość wskaźnika dla 

konkursu) x 100% 

2 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego 

wskaźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze 

wskaźnika produktu) przez operację w stosunku do 

wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w ramach 

konkursu 

2 

(wnioskowana kwota wsparcia / 

środki na konkurs) x 100%  

≤ 

(wielkość wskaźnika rezultatu 

operacji / wielkość wskaźnika 

dla konkursu) x 100% 

3 

W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na 

działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD  

w ramach LSR 

2 
Na podstawie wydzielonej 

pozycji w budżecie  

4 
Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy  

o 10 punktów procentowych od wymaganego 
1 

Na podstawie złożonego 

wniosku 

5 

Wnioskodawca posiada doświadczenie i/lub kwalifikacje 

i/lub zasoby do realizacji projektów opartych na 

finansowaniu zewnętrznym 

4 
Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych dokumentów 

6 
W budżecie operacji zaplanowano min. 70% środków na 

realizację jednego działania marketingowego  
4 

Na podstawie wydzielonej 

pozycji w budżecie 

7 

Wnioskodawca prowadzi działalność statutową w branży 

strategicznej dla rozwoju obszaru LSR zgodnie z nr sekcji 

PKD wskazanym w LSR 

2 
Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych dokumentów 

8 

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi 

działalność statutową, ma siedzibę lub oddział, i/lub ma 

miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej  

12 miesięcy 

2 
Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych dokumentów 

9 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez 

pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu 

dotyczącym danego Konkursu 

3 
Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych dokumentów 

SUMA 22 X 

 
Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60% (14 pkt.) 
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Załącznik nr 2 

Karta 2 – Ocena spełniania przez operację kryteriów wyboru określonych w LSR 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 1.1 Wykreowanie mody na Żuławy Nr 1.1.3 

Uatrakcyjnienie niekomercyjnej oferty 

turystycznej i rekreacyjnej  obszaru 

Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania 

KARTA OCENY OPERACJI w ramach konkursu nr ….. 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów 
Definicja / wyjaśnienie 

1 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu 

osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika 

zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu 

2 

(wnioskowana kwota wsparcia / 

środki na konkurs) x 100%  

≤ 

(wielkość wskaźnika produktu 

operacji /  

 wielkość wskaźnika dla 

konkursu) x 100% 

2 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego 

wskaźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze 

wskaźnika produktu) przez operację w stosunku do 

wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w ramach 

konkursu 

2 

(wnioskowana kwota wsparcia / 

środki na konkurs) x 100%  

≤ 

(wielkość wskaźnika rezultatu 

operacji / wielkość wskaźnika 

dla konkursu) x 100% 

3 

W budżecie operacji zaplanowano min. 1% środków na 

działania mające wpływ na ochronę środowiska  

i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu 

3 
Na podstawie wydzielonej 

pozycji w budżecie 

4 

W budżecie operacji zaplanowano min. 50% środków na 

infrastrukturę w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej 

niż 5 000 mieszkańców wg. stanu na 31.12.2013 

4 Na podstawie danych GUS 

5 

W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na 

działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD  

w ramach LSR 

2 
Na podstawie wydzielonej 

pozycji w budżecie  

6 
Operacja będzie realizowana przez podmiot będący 

Jednostką Sektora Finansów Publicznych 
4 

Na podstawie złożonego 

wniosku 

7 

Wnioskodawca posiada doświadczenie i/lub kwalifikacje 

i/lub zasoby do realizacji projektów opartych na 

finansowaniu zewnętrznym 

4 
Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych dokumentów 

8 

Operacja posiada prawomocne pozwolenie na budowę lub 

prawomocne zgłoszenie robót budowlanych lub operacja nie 

wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę 

lub zgłoszenia robót budowlanych 

4 
Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych dokumentów 

9 

Wnioskodawca jest członkiem LGD od co najmniej 1 roku 

licząc do dnia ogłoszenia naboru wniosków i ma 

uregulowane opłaty partnerskie na dzień składania wniosku. 

4 
Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych dokumentów 

10 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez 

pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu 

dotyczącym danego Konkursu 

3 
Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych dokumentów 

SUMA 29 X 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60% (18 pkt.) 

  



 4 z 14 

Załącznik nr 2 

Karta 2 – Ocena spełniania przez operację kryteriów wyboru określonych w LSR 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 1.1 Wykreowanie mody na Żuławy Nr 1.1.4 
Zorganizowanie wydarzeń turystycznych 

poza sezonem 

KARTA OCENY OPERACJI w ramach konkursu nr ….. 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów 
Definicja / wyjaśnienie 

1 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu 

osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika 

zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu 

2 

(wnioskowana kwota wsparcia / 

środki na konkurs) x 100%  

≤ 

(wielkość wskaźnika produktu 

operacji /  

wielkość wskaźnika dla 

konkursu) x 100% 

2 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego 

wskaźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze 

wskaźnika produktu) przez operację w stosunku do 

wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w ramach 

konkursu 

2 

(wnioskowana kwota wsparcia / 

środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika rezultatu 

operacji / wielkość wskaźnika 

dla konkursu) x 100% 

3 

W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na 

działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD  

w ramach LSR 

2 
Na podstawie wydzielonej 

pozycji w budżecie  

4 
Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy  

o 10 punktów procentowych od wymaganego 
1 

Na podstawie złożonego 

wniosku 

5 

Wnioskodawca posiada doświadczenie i/lub kwalifikacje 

i/lub zasoby do realizacji projektów opartych na 

finansowaniu zewnętrznym 

4 
Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych dokumentów 

6 
W budżecie operacji zaplanowano min. 70% środków na 

realizację jednego działania marketingowego  
4 

Na podstawie wydzielonej 

pozycji w budżecie 

7 

Wnioskodawca prowadzi działalność statutową w branży 

strategicznej dla rozwoju obszaru LSR zgodnie z nr sekcji 

PKD wskazanym w LSR 

2 
Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych dokumentów 

8 

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi 

działalność statutową, ma siedzibę lub oddział, i/lub ma 

miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej  

12 miesięcy 

2 
Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych dokumentów 

9 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez 

pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu 

dotyczącym danego Konkursu 

3 
Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych dokumentów 

SUMA 22 X 

 
Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60% (14 pkt.) 
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Załącznik nr 2 

Karta 2 – Ocena spełniania przez operację kryteriów wyboru określonych w LSR 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 1.1 Wykreowanie mody na Żuławy Nr 1.1.5 

Integracja branż mających kluczowe 

znaczenie dla rozwoju obszaru: 

zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, 

kultura, rozrywka i rekreacja, 

przetwórstwo przemysłowe, pozostała 

działalność usługowa 

KARTA OCENY OPERACJI w ramach konkursu nr ….. 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów 
Definicja / wyjaśnienie 

1 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu 

osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika 

zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu 

2 

(wnioskowana kwota wsparcia 

/ środki na konkurs) x 100%  

≤ 

(wielkość wskaźnika produktu 

operacji /  

 wielkość wskaźnika dla 

konkursu) x 100% 

2 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego 

wskaźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze 

wskaźnika produktu) przez operację w stosunku do 

wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w ramach 

konkursu 

2 

(wnioskowana kwota wsparcia 

/ środki na konkurs) x 100%  

≤ 

(wielkość wskaźnika rezultatu 

operacji / wielkość wskaźnika 

dla konkursu) x 100% 

3 

W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na 

działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD  

w ramach LSR 

3 
Na podstawie wydzielonej 

pozycji w budżecie  

4 
Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy  

o 10 punktów procentowych od wymaganego 
2 

Na podstawie złożonego 

wniosku 

5 

Wnioskodawca posiada doświadczenie i/lub kwalifikacje 

i/lub zasoby do realizacji projektów opartych na 

finansowaniu zewnętrznym 

6 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

6 
Wnioskodawca jest osoba prawną współtworzoną przez co 

najmniej sektor społeczny, gospodarczy i publiczny  
5 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

SUMA 20 X 

 
Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60% (12 pkt.) 
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Załącznik nr 2 

Karta 2 – Ocena spełniania przez operację kryteriów wyboru określonych w LSR 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 1.2 
Stworzenie atrakcyjnych miejsc 

pracy 
Nr 1.2.1 Powstanie inkubatorów przetwórstwa lokalnego 

KARTA OCENY OPERACJI w ramach konkursu nr ….. 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów 
Definicja / wyjaśnienie 

1 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości 

środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od 

udziału procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez 

operację w stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia w 

ramach konkursu 

2 

(wnioskowana kwota wsparcia / 

środki na konkurs) x 100%  

≤ 

(wielkość wskaźnika produktu 

operacji /  wielkość wskaźnika dla 

konkursu) x 100% 

2 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości 

środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od 

udziału procentowego osiąganego wskaźnika rezultatu 

(bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) przez operację 

w stosunku do wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia  

w ramach konkursu 

2 

(wnioskowana kwota wsparcia / 

środki na konkurs) x 100%  

≤ 

(wielkość wskaźnika rezultatu 

operacji / wielkość wskaźnika dla 

konkursu) x 100% 

3 

W budżecie operacji 

zaplanowano min. 30% 

środków na działania 

innowacyjne na poziomie: 

lokalnym (obszar 1 gminy), lub 1 Operacja innowacyjna: 

produktowa, technologiczna  

bądź usługowa.  regionalnym (obszar LGD) 5 

4 

W budżecie operacji zaplanowano min. 5% środków na działania 

mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające 

zmianom klimatu 

3 
Na podstawie wydzielonej 

pozycji w budżecie 

5 

Operacja posiada prawomocne pozwolenie na budowę  

lub prawomocne zgłoszenie robót budowlanych lub operacja nie 

wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę  

lub zgłoszenia robót budowlanych 

8 
Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

6 

W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na działania 

informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD  

w ramach LSR 

2 
Na podstawie wydzielonej 

pozycji w budżecie  

7 
Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy  

o 10 punktów procentowych od wymaganego 
2 

Na podstawie złożonego 

wniosku 

8 

Wnioskodawca posiada doświadczenie i/lub kwalifikacje  

i/lub zasoby do realizacji projektów opartych na finansowaniu 

zewnętrznym 

4 
Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

9 
Liczba osób / podmiotów mogących rocznie skorzystać  

z infrastruktury Inkubatora wynosi więcej niż 5 
4 

Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

10 
Wnioskodawca prowadzi działalność w branży kluczowej dla 

rozwoju obszaru LSR zgodnie z nr sekcji PKD wskazanym w LSR 
2 

Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

11 

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi działalność 

i/lub ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej  

12 miesięcy 

2 
Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

12 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez 

pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym 

danego Konkursu 

3 
Na podstawie oświadczenia   i 

przedstawionych dokumentów 

13 Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy 5 Na podstawie wniosku  

14 
Koszt utworzenia 1 miejsca pracy jest niższy od średniego kosztu 

dla wszystkich operacji poddany ocenie wg kryteriów wyboru 
3 

(wysokość wsparcia w operacji / 

liczba miejsc pracy w operacji) ≤ 

(suma wysokości wsparcia 

wszystkich operacji / suma 

deklarowanych miejsc pracy 

wszystkich operacji)  

SUMA 47 X 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60% (29 pkt.)  
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Załącznik nr 2 

Karta 2 – Ocena spełniania przez operację kryteriów wyboru określonych w LSR 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 1.2 
Stworzenie atrakcyjnych miejsc 

pracy 
Nr 1.2.2 

Rozwój firm ukierunkowany na regionalne 

produkty turystyczne 

KARTA OCENY OPERACJI w ramach konkursu nr ….. 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów 
Definicja / wyjaśnienie 

1 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości 

środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od 

udziału procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez 

operację w stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia 

w ramach konkursu 

2 

(wnioskowana kwota wsparcia / 

środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika produktu 

operacji /  wielkość wskaźnika dla 

konkursu) x 100% 

2 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości 

środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od 

udziału procentowego osiąganego wskaźnika rezultatu 

(bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) przez 

operację w stosunku do wskaźnika rezultatu zakładanego do 

osiągnięcia w ramach konkursu 

2 

(wnioskowana kwota wsparcia / 

środki na konkurs) x 100%  

≤ 

(wielkość wskaźnika rezultatu 

operacji / wielkość wskaźnika dla 

konkursu) x 100% 

3 

W budżecie operacji 

zaplanowano min. 30% 

środków na działania 

innowacyjne na poziomie: 

lokalnym (obszar 1 gminy), lub 1 Operacja innowacyjna: 

produktowa, technologiczna  

bądź usługowa.  regionalnym (obszar LGD) 5 

4 

W budżecie operacji zaplanowano min. 5% środków na 

działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub 

przeciwdziałające zmianom klimatu 

3 
Na podstawie wydzielonej 

pozycji w budżecie 

5 

Operacja posiada prawomocne pozwolenie na budowę  

lub prawomocne zgłoszenie robót budowlanych lub operacja nie 

wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę  

lub zgłoszenia robót budowlanych 

8 
Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych dokumentów 

6 

W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na 

działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD  

w ramach LSR 

2 
Na podstawie wydzielonej 

pozycji w budżecie  

7 
Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy  

o 10 punktów procentowych od wymaganego 
2 

Na podstawie złożonego 

wniosku 

8 

Wnioskodawca posiada doświadczenie i/lub kwalifikacje  

i/lub zasoby do realizacji projektów opartych na finansowaniu 

zewnętrznym 

4 
Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych dokumentów 

9 
Wnioskodawca jest osobą należącą do grupy defaworyzowanej 

określonej w LSR 
4 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych dokumentów 

10 

Wnioskodawca prowadzi działalność w branży kluczowej dla 

rozwoju obszaru LSR zgodnie z nr sekcji PKD wskazanym  

w LSR 

2 
Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych dokumentów 

11 

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi działalność 

i/lub ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 

12 miesięcy 

2 
Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych dokumentów 

12 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez 

pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym 

danego Konkursu 

3 
Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych dokumentów 

13 Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy 5 Na podstawie wniosku  

14 

Koszt utworzenia 1 miejsca pracy jest niższy od średniego 

kosztu dla wszystkich operacji poddany ocenie wg kryteriów 

wyboru 

3 

(wysokość wsparcia w operacji / 

liczba miejsc pracy w operacji) ≤ 

(suma wysokości wsparcia 

wszystkich operacji / suma 

deklarowanych miejsc pracy 

wszystkich operacji)  

SUMA 45 X 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60% (27 pkt.) 
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Załącznik nr 2 

Karta 2 – Ocena spełniania przez operację kryteriów wyboru określonych w LSR 

 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 1.2 
Stworzenie atrakcyjnych miejsc 

pracy 
Nr 1.2.3 

Stworzenie przedsiębiorstw wspierających 

gospodarczy rozwój regionu 

KARTA OCENY OPERACJI w ramach konkursu nr ….. 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów 
Definicja / wyjaśnienie 

1 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości 

środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od 

udziału procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez 

operację w stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia  

w ramach konkursu 

2 

(wnioskowana kwota wsparcia / 

środki na konkurs) x 100%  

≤ 

(wielkość wskaźnika produktu 

operacji /  

 wielkość wskaźnika dla konkursu) 

x 100% 

2 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości 

środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od 

udziału procentowego osiąganego wsk 

aźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika 

produktu) przez operację w stosunku do wskaźnika rezultatu 

zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu 

2 

(wnioskowana kwota wsparcia / 

środki na konkurs) x 100%  

≤ 

(wielkość wskaźnika rezultatu 

operacji / wielkość wskaźnika dla 

konkursu) x 100% 

3 

W budżecie operacji 

zaplanowano min. 30% 

środków na działania 

innowacyjne na poziomie: 

lokalnym (obszar 1 gminy), lub 1 
Operacja innowacyjna: 

produktowa, technologiczna  

bądź usługowa 
regionalnym (obszar LGD) 5 

4 

W budżecie operacji zaplanowano min. 5% środków na działania 

mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające 

zmianom klimatu 

3 
Na podstawie wydzielonej 

pozycji w budżecie 

5 

Operacja posiada prawomocne pozwolenie na budowę  

lub prawomocne zgłoszenie robót budowlanych lub operacja nie 

wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub 

zgłoszenia robót budowlanych 

8 
Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych dokumentów 

6 
W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na działania 

informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR 
2 

Na podstawie wydzielonej 

pozycji w budżecie  

7 

Wnioskodawca posiada doświadczenie i/lub kwalifikacje  

i/lub zasoby do realizacji projektów opartych na finansowaniu 

zewnętrznym 

4 
Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych dokumentów 

8 
Wnioskodawca jest osobą należącą do grupy defaworyzowanej 

określonej w LSR 
4 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych dokumentów 

9 

Wnioskodawca planuje podjęcie działalności gospodarczej  

w branży kluczowej dla rozwoju obszaru LSR zgodnie z nr sekcji 

PKD wskazanym w LSR 

2 
Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych dokumentów 

10 
Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma miejsce 

zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy 
2 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych dokumentów 

11 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez 

pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym 

danego Konkursu 

3 
Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych dokumentów 

12 
Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy 

rozumianego jako samozatrudnienie 
4 Na podstawie wniosku  

13 
Koszt utworzenia 1 miejsca pracy jest niższy od średniego kosztu 

dla wszystkich operacji poddany ocenie wg kryteriów wyboru 
3 

(wysokość wsparcia w operacji / 

liczba miejsc pracy w operacji) ≤ 

(suma wysokości wsparcia 

wszystkich operacji / suma 

deklarowanych miejsc pracy 

wszystkich operacji)  

SUMA 44 X 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60% (27 pkt.) 
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Załącznik nr 2 

Karta 2 – Ocena spełniania przez operację kryteriów wyboru określonych w LSR 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 1.2 

Stworzenie atrakcyjnych miejsc 

pracy Nr 1.2.4 

Rozwój firm wspierających gospodarczy 

rozwój regionu 

KARTA OCENY OPERACJI w ramach konkursu nr ….. 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów 
Definicja / wyjaśnienie 

1 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu 

osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika 

zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu 

2 

(wnioskowana kwota wsparcia / 

środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika produktu 

operacji /  

 wielkość wskaźnika dla konkursu)  

x 100% 

2 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego 

wskaźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze 

wskaźnika produktu) przez operację w stosunku do 

wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w ramach 

konkursu 

2 

(wnioskowana kwota wsparcia / 

środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika rezultatu 

operacji / wielkość wskaźnika dla 

konkursu) x 100% 

3 

W budżecie operacji 

zaplanowano min. 30% 

środków na działania 

innowacyjne na poziomie: 

lokalnym (obszar 1 gminy), 

lub 
1 Operacja innowacyjna: 

produktowa, technologiczna  bądź 

usługowa.  regionalnym (obszar LGD) 5 

4 

W budżecie operacji zaplanowano min. 5% środków na 

działania mające wpływ na ochronę środowiska  

i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu 

3 
Na podstawie wydzielonej pozycji 

w budżecie 

5 

Operacja posiada prawomocne pozwolenie na budowę  

lub prawomocne zgłoszenie robót budowlanych lub operacja 

nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na 

budowę lub zgłoszenia robót budowlanych 

8 
Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

6 

W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na 

działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD  

w ramach LSR 

2 
Na podstawie wydzielonej pozycji 

w budżecie  

7 
Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy  

o 10 punktów procentowych od wymaganego 
1 Na podstawie złożonego wniosku 

8 

Wnioskodawca posiada doświadczenie i/lub kwalifikacje 

i/lub zasoby do realizacji projektów opartych na 

finansowaniu zewnętrznym 

4 
Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

9 
Wnioskodawca jest osobą należącą do grupy 

defaworyzowanej określonej w LSR 
4 

Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

10 

Wnioskodawca planuje podjęcie działalności gospodarczej  

w branży kluczowej dla rozwoju obszaru LSR zgodnie  

z nr sekcji PKD wskazanym w LSR 

2 
Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

11 

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi 

działalność i/lub ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR 

od co najmniej 12 miesięcy 

2 
Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

12 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez 

pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu 

dotyczącym danego Konkursu 

3 
Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

13 Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy 4 Na podstawie wniosku  

14 

Koszt utworzenia 1 miejsca pracy jest niższy od średniego 

kosztu dla wszystkich operacji poddany ocenie wg kryteriów 

wyboru 

3 

(wysokość wsparcia w operacji / 

liczba miejsc pracy w operacji) ≤ 

(suma wysokości wsparcia wszystkich 

operacji / suma deklarowanych miejsc 

pracy wszystkich operacji)  

SUMA 45 X 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60% (27 pkt.) 
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Załącznik nr 2 

Karta 2 – Ocena spełniania przez operację kryteriów wyboru określonych w LSR 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 1.2 
Stworzenie atrakcyjnych miejsc 

pracy 
Nr 1.2.6 

Stworzenie przedsiębiorstw wspierających 

gospodarczy rozwój regionu przez osoby do 

29 roku życia 

KARTA OCENY OPERACJI w ramach konkursu nr ….. 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów 
Definicja / wyjaśnienie 

1 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości 

środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy 

od udziału procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez 

operację w stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia 

w ramach konkursu 

2 

(wnioskowana kwota wsparcia / 

środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika produktu 

operacji /  

 wielkość wskaźnika dla 

konkursu) x 100% 

2 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości 

środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy 

od udziału procentowego osiąganego wskaźnika rezultatu 

(bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) przez 

operację w stosunku do wskaźnika rezultatu zakładanego do 

osiągnięcia w ramach konkursu 

2 

(wnioskowana kwota wsparcia / 

środki na konkurs) x 100%  

≤ 

(wielkość wskaźnika rezultatu 

operacji / wielkość wskaźnika dla 

konkursu) x 100% 

3 

W budżecie operacji 

zaplanowano min. 30% 

środków na działania 

innowacyjne na poziomie: 

lokalnym (obszar 1 gminy), 

lub 
1 Operacja innowacyjna: 

produktowa, technologiczna  

bądź usługowa.  regionalnym (obszar LGD) 5 

4 

W budżecie operacji zaplanowano min. 5% środków na 

działania mające wpływ na ochronę środowiska  

i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu 

3 
Na podstawie wydzielonej 

pozycji w budżecie 

5 

Operacja posiada prawomocne pozwolenie na budowę  

lub prawomocne zgłoszenie robót budowlanych lub operacja nie 

wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub 

zgłoszenia robót budowlanych 

8 
Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

6 

W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na 

działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD  

w ramach LSR 

2 
Na podstawie wydzielonej 

pozycji w budżecie  

7 

Wnioskodawca posiada doświadczenie i/lub kwalifikacje  

i/lub zasoby do realizacji projektów opartych na finansowaniu 

zewnętrznym 

4 
Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

8 

Wnioskodawca planuje podjęcie działalności gospodarczej  

w branży kluczowej dla rozwoju obszaru LSR zgodnie  

z nr sekcji PKD wskazanym w LSR 

2 
Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

9 
Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma miejsce 

zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy 
2 

Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

10 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez 

pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym 

danego Konkursu 

3 
Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

11 
Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy 

rozumianego jako samozatrudnienie 
4 Na podstawie wniosku  

12 

Koszt utworzenia 1 miejsca pracy jest niższy od średniego 

kosztu dla wszystkich operacji poddany ocenie wg kryteriów 

wyboru 

3 

(wysokość wsparcia w operacji / 

liczba miejsc pracy w operacji) ≤ 

(suma wysokości wsparcia 

wszystkich operacji / suma 

deklarowanych miejsc pracy 

wszystkich operacji)  

SUMA 40 X 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60% (24 pkt.) 
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Załącznik nr 2 

Karta 2 – Ocena spełniania przez operację kryteriów wyboru określonych w LSR 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 2.1 
Zaktywizowanie lokalnej 

społeczności 
Nr 2.1.1 

Zbudowanie lokalnej tożsamości 

mieszkańców 

KARTA OCENY OPERACJI w ramach konkursu nr ….. 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów 
Definicja / wyjaśnienie 

1 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu 

osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika 

zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu 

2 

(wnioskowana kwota wsparcia 

/ środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika 

produktu operacji /  

 wielkość wskaźnika dla 

konkursu) x 100% 

2 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego 

wskaźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze 

wskaźnika produktu) przez operację w stosunku do 

wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w ramach 

konkursu 

2 

(wnioskowana kwota wsparcia 

/ środki na konkurs) x 100%  

≤ 

(wielkość wskaźnika rezultatu 

operacji / wielkość wskaźnika 

dla konkursu) x 100% 

3 

W budżecie operacji zaplanowano min. 50% środków 

działania w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 

5 000 mieszkańców wg. stanu na 31.12.2013 

4 Na podstawie danych GUS 

4 

W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na 

działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD  

w ramach LSR 

2 
Na podstawie wydzielonej 

pozycji w budżecie  

5 
Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy  

o 10 punktów procentowych od wymaganego 
1 

Na podstawie złożonego 

wniosku 

6 

Wnioskodawca posiada doświadczenie i/lub kwalifikacje 

i/lub zasoby do realizacji projektów opartych na 

finansowaniu zewnętrznym 

4 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

7 

Wnioskodawca prowadzi działalność statutową w branży 

strategicznej dla rozwoju obszaru LSR zgodnie z nr sekcji 

PKD wskazanym w LSR 

2 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

8 

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi 

działalność statutową, ma siedzibę lub oddział, i/lub ma 

miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej  

12 miesięcy 

2 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

9 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez 

pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu 

dotyczącym danego Konkursu 

3 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

SUMA 22 X 

 
Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60% (14 pkt.) 
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Załącznik nr 2 

Karta 2 – Ocena spełniania przez operację kryteriów wyboru określonych w LSR 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 2.1 
Zaktywizowanie lokalnej 

społeczności 
Nr 2.1.2 

Wzmocnienie potencjału organizacji 

pozarządowych 

KARTA OCENY OPERACJI w ramach konkursu nr ….. 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów 
Definicja / wyjaśnienie 

1 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu 

osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika 

zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu 

2 

(wnioskowana kwota wsparcia 

/ środki na konkurs) x 100%  

≤ 

(wielkość wskaźnika produktu 

operacji /  

 wielkość wskaźnika dla 

konkursu) x 100% 

2 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego 

wskaźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze 

wskaźnika produktu) przez operację w stosunku do 

wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w ramach 

konkursu 

2 

(wnioskowana kwota wsparcia 

/ środki na konkurs) x 100%  

≤ 

(wielkość wskaźnika rezultatu 

operacji / wielkość wskaźnika 

dla konkursu) x 100% 

3 

W budżecie operacji zaplanowano min. 50% środków 

działania w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 

5 000 mieszkańców wg. stanu na 31.12.2013 

4 Na podstawie danych GUS 

4 

W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na 

działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD  

w ramach LSR 

2 
Na podstawie wydzielonej 

pozycji w budżecie  

5 
Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy  

o 10 punktów procentowych od wymaganego 
1 

Na podstawie złożonego 

wniosku 

6 

Wnioskodawca posiada doświadczenie i/lub kwalifikacje 

i/lub zasoby do realizacji projektów opartych na 

finansowaniu zewnętrznym 

4 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

7 

Wnioskodawca prowadzi działalność statutową w branży 

strategicznej dla rozwoju obszaru LSR zgodnie z nr sekcji 

PKD wskazanym w LSR 

2 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

8 

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi 

działalność statutową, ma siedzibę lub oddział, i/lub ma 

miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej  

12 miesięcy 

2 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

9 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez 

pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu 

dotyczącym danego Konkursu 

3 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

SUMA 22 X 

 
Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60% (14 pkt.) 
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Załącznik nr 2 

Karta 2 – Ocena spełniania przez operację kryteriów wyboru określonych w LSR 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 2.1 
Zaktywizowanie lokalnej 

społeczności 
Nr 2.2.1 

Stworzenie i rozwój produktów 

wykorzystujących zasoby lokalne 

KARTA OCENY OPERACJI w ramach konkursu nr ….. 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów 
Definicja / wyjaśnienie 

1 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu 

osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika 

zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu 

2 

(wnioskowana kwota wsparcia 

/ środki na konkurs) x 100%  

≤ 

(wielkość wskaźnika produktu 

operacji /  

 wielkość wskaźnika dla 

konkursu) x 100% 

2 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego 

wskaźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze 

wskaźnika produktu) przez operację w stosunku do 

wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w ramach 

konkursu 

2 

(wnioskowana kwota wsparcia 

/ środki na konkurs) x 100%  

≤ 

(wielkość wskaźnika rezultatu 

operacji / wielkość wskaźnika 

dla konkursu) x 100% 

3 

W budżecie operacji zaplanowano min. 50% środków 

działania w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 

5 000 mieszkańców wg. stanu na 31.12.2013 

4 Na podstawie danych GUS 

4 

W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na 

działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD  

w ramach LSR 

2 
Na podstawie wydzielonej 

pozycji w budżecie  

5 
Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy  

o 10 punktów procentowych od wymaganego 
1 

Na podstawie złożonego 

wniosku 

6 

Wnioskodawca posiada doświadczenie i/lub kwalifikacje 

i/lub zasoby do realizacji projektów opartych na 

finansowaniu zewnętrznym 

4 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

7 

Wnioskodawca prowadzi działalność statutową w branży 

strategicznej dla rozwoju obszaru LSR zgodnie z nr sekcji 

PKD wskazanym w LSR 

2 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

8 

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi 

działalność statutową, ma siedzibę lub oddział, i/lub ma 

miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej  

12 miesięcy 

2 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

9 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez 

pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu 

dotyczącym danego Konkursu 

3 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

SUMA 22 X 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60% (14 pkt.) 
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Załącznik nr 2 

Karta 2 – Ocena spełniania przez operację kryteriów wyboru określonych w LSR 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 2.1 
Zaktywizowanie lokalnej 

społeczności 
Nr 2.2.2 

Stworzenie i rozwój produktów 

wykorzystujących zasoby lokalne 

KARTA OCENY OPERACJI w ramach konkursu nr ….. 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów 
Definicja / wyjaśnienie 

1 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu 

osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika 

zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu 

2 

(wnioskowana kwota wsparcia 

/ środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika 

produktu operacji /  

 wielkość wskaźnika dla 

konkursu) x 100% 

2 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego 

wskaźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze 

wskaźnika produktu) przez operację w stosunku do 

wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w ramach 

konkursu 

2 

(wnioskowana kwota wsparcia 

/ środki na konkurs) x 100%  

≤ 

(wielkość wskaźnika rezultatu 

operacji / wielkość wskaźnika 

dla konkursu) x 100% 

3 

W budżecie operacji zaplanowano min. 50% środków 

działania w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 

5 000 mieszkańców wg. stanu na 31.12.2013 

4 Na podstawie danych GUS 

4 

W budżecie operacji zaplanowano min. 1% środków na 

działania mające wpływ na ochronę środowiska  

i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu 

3 
Na podstawie wydzielonej 

pozycji w budżecie 

5 

W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na 

działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD  

w ramach LSR 

2 
Na podstawie wydzielonej 

pozycji w budżecie  

6 
Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy  

o 10 punktów procentowych od wymaganego 
1 

Na podstawie złożonego 

wniosku 

7 

Wnioskodawca posiada doświadczenie i/lub kwalifikacje 

i/lub zasoby do realizacji projektów opartych na 

finansowaniu zewnętrznym 

4 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

8 

Operacja posiada prawomocne pozwolenie na budowę  

lub prawomocne zgłoszenie robót budowlanych lub operacja 

nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na 

budowę lub zgłoszenia robót budowlanych 

8 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

9 

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi 

działalność statutową, ma siedzibę lub oddział, i/lub ma 

miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej  

12 miesięcy 

2 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

10 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez 

pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu 

dotyczącym danego Konkursu 

3 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

SUMA 31 X 

 
Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wq1yboru operacji:  

60% (19 pkt.) 


