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Tekst jednolity z dnia 18 października 2021 roku 

 (wypełnić wyłącznie pola białe poprzez wpisanie przyznanej punktacji) 

PIECZĘĆ LGD 

 

 

 

KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG 

LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU 

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ - PREMIA 

WERSJA 3z 

NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD 

 

DATA I GODZINA 

ZŁOŻENIA 

WNIOSKU 

 

NAZWA WNIOSKODAWCY  

NAZWA OPERACJI  

DATA PRZEPROWADZONEJ OCENY  

Lp. Kryterium 

 

Opis kryterium Ocena 

Max. Przyznana 

1.  Wnioskodawca jest: 

a) osobą długotrwale bezrobotną  

b) bezrobotną lub bierną zawodowo 

osobą do 30 roku życia 

c) osobą bezrobotną lub bierną 

zawodowo powyżej 50 roku życia 

Wnioskodawca spełnia 

warunek/warunki – 3 pkt. (punkty nie 

sumują się) 

Wnioskodawca nie spełnia warunku – 

0 pkt. 

Kryterium premiuje osoby pochodzące  

z grupy defaworyzowanej – osoby 

długotrwale bezrobotne, młode osoby 

bezrobotne i osoby bezrobotne 50+ 

 

 

3 

 

 

 

2.  Realizacja operacji spowoduje 

utworzenie, w przeliczeniu na pełne 

etaty średnioroczne: 

1 miejsca pracy - 2 pkt. 

2 miejsca pracy – 4 pkt. 

3 miejsca pracy – 6 pkt. 

Nie spowoduje utworzenia miejsca 

pracy – 0 pkt. 

Kryterium preferuje operacje, które 

korzystnie wpływają na rozwój gospodarczy 

obszaru. Premiuje operacje, które wpływają 

na ograniczenie słabych stron obszaru, jakimi 

są: duże bezrobocie w regionie, mała liczba 

miejsc pracy. 

 

 

 

6  

3.  Działalność, której dotyczy operacja 

przyczyni się do poszerzenia oferty lub 

bazy: turystycznej/lub gastronomicznej 

obszaru LGD albo działalność 

przyczynia się do ochrony środowiska 

–  2 pkt. 

Działalność, której dotyczy operacja 

nie przyczyni się do poszerzenia oferty 

lub bazy: turystycznej/ lub 

gastronomicznej obszaru LGD albo 

działalność nie przyczynia się do 

ochrony środowiska – 0 pkt. 

Kryterium preferuje operacje, które 

przyczyniają się do powstawania obiektów 

turystycznych lub gastronomicznych oraz 

operacje dotyczące działalności 

przyczyniającej się do ochrony środowiska. 

Preferowane będą operacje realizowane 

w ramach sekcji I i E 

kodów PKD. 

 

 

2 
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4.  Realizacja operacji przyczyni się do 

rozwoju infrastruktury rekreacyjnej –  

1 pkt.  

Realizacja operacji nie przyczyni się 

do rozwoju infrastruktury rekreacyjnej 

– 0 pkt 

Kryterium preferuje operacje, które 

przyczyniają się do powstawania nowych 

obiektów rekreacyjnych, nowych 

przedsiębiorstw działających w branży 

sportowo-rekreacyjnej (np. usługi w zakresie 

wypożyczania sprzętu sportowo-

rekreacyjnego, obiekty sportowo-rekreacyjne 

np. siłownie, kluby fitness, korty tenisowe, 

działalność usługowa związana z poprawą 

kondycji fizycznej i inne o podobnym 

charakterze). Preferowane będą operacje 

realizowane w ramach sekcji R kodów PKD 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

5.  Operacja przyczynia się do poprawy 

ochrony środowiska – 1 pkt.  

Operacja nie  przyczynia się do 

poprawy ochrony środowiska –  0 pkt. 

(min. 5% wartości operacji 

przeznaczone zostanie na działania  

w zakresie ochrony środowiska) 

Kryterium preferuje operacje, które 

uwzględniają aspekt ekologiczny: 

inwestycyjny, a zastosowane w projekcie 

rozwiązanie sprzyjają ochronie środowiska 

lub klimatu. Aspekt ekologiczny rozumiany 

jest poprzez realizację zadań pozytywnie 

wpływających na środowisko, np. budowa 

obiektów pozytywnie wpływających na 

środowisko lub zakup urządzeń i sprzętu 

służących ochronie środowiska lub 

korzystnie oddziaływujących na środowisko 

– kryterium spełnione, jeżeli min. 5% 

wartości operacji przeznaczone zostanie na 

ten cel 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

6.  Realizacja operacji przyczynia się do 

zaspokojenia potrzeb grup 

defaworyzowanych wskazanych w 

LSR – 1 pkt. 

Realizacja operacji nie przyczynia się 

do zaspokojenia potrzeb grup 

defaworyzowanych – 0 pkt. 

Kryterium to preferuje operacje, które 

przyczyniają się do zaspokojenia określonych  

w LSR potrzeb i problemów grup 

zagrożonych wykluczeniem w odniesieniu do 

rynku pracy. Kryterium uważa się za 

spełnione, jeżeli realizacja operacji przyczyni 

się do zwiększenia włączenia gospodarczego 

tych osób, zapewnienie powrotu na rynek 

pracy: osobom długotrwale bezrobotnym, 

bezrobotnym lub biernym zawodowo 

osobom do 30 roku życia, osobom 

bezrobotnym lub biernym zawodowo 

powyżej 50 roku życia poprzez ich 

zatrudnienie na umowę o pracę (co najmniej 

1/1 etat średnioroczny) w ramach 

realizowanej przez wnioskodawcę  operacji – 

pisemna deklaracja wnioskodawcy. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

7.  Operacja zawiera rozwiązania 

innowacyjne - 2 pkt. 

 

Operacja nie zawiera rozwiązań 

innowacyjnych - 0 pkt. 

 

Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do 

obszaru LGD. Preferowane są operacje, które 

wpisują się w innowacyjne podejście 

określone w LSR, tj. wykorzystujące 

niepraktykowane do tej pory rozwiązania, 

nowatorskie i o wyższym standardzie 

wprowadzenia nowych produktów, metod  

i rodzajów produkcji i usług, wytwarzania  

i zarządzania lub nowego sposobu 

 

 

 

 

 

2 
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wykorzystania lub zmobilizowania 

istniejących lokalnych zasobów 

przyrodniczych, historycznych czy 

społecznych, zaspokojenie potrzeb, które 

były pomijane w dotychczasowych 

działaniach, rozwój nowych funkcji obszaru, 

nowy sposób angażowania społeczności 

lokalnej w rozwój (udowodnienie 

innowacyjności spoczywa na wnioskodawcy) 

 

8.  Realizacja operacji wykorzystuje 

lokalne produkty - 2 pkt. 

Realizacja operacji nie wykorzystuje 

lokalnych produktów - 0 pkt. 

Preferuje się operacje, których podstawą 

zakładanej działalności są lokalne produkty 

żywnościowe pochodzenia rolniczego – 

wytwarzane na obszarze objętym LSR lub 

wprowadzenie takich produktów na rynek  

 

2 

 

 

9.  Realizacja operacji przyczynia się do 

zaspokojenia potrzeb osób starszych 

 – 2 pkt. 

Realizacja operacji nie przyczynia się 

do zaspokojenia potrzeb osób 

starszych – 0 pkt. 

Preferuje się operacje przyczyniające się do 

poprawy warunków życia osób starszych 

poprzez wykonywanie usług skierowanych 

do nich w zakresie zaspokajania potrzeb 

związanych z bieżącym funkcjonowaniem 

oraz zwiększenie standardów opieki 

zdrowotnej i pomocy społecznej – dotyczy 

działalności fizjoterapeutycznej i opieki nad 

osobami starszymi. Preferowane będą 

operacje realizowane w ramach sekcji Q:  

dział 86 – grupa 86.9, dział 87 i 88 kodów 

PKD oraz takie, gdzie wnioskodawca  

w biznesplanie (pkt. 3.2, 4.2 i 9.1) wykaże 

usługi/produkty/towary skierowane do osób 

starszych. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

10.  Wnioskodawca korzystał  z doradztwa 

indywidualnego w biurze LGD  

w ramach przygotowania wniosku  

o przyznanie pomocy – 3 pkt. 

Wnioskodawca nie korzystał 

z doradztwa indywidualnego w biurze 

LGD w ramach przygotowania 

wniosku o przyznanie pomocy – 0 pkt. 

Kryterium premiuje wnioskodawców 

korzystających  z doradztwa w celu 

zapewnienia jak najwyższej jakości 

złożonych wniosków.  

3 

 

 

 

 

SUMA PUNKTÓW 23  

Operacjami wybranymi przez Radę mogą być tylko te operacje, które uzyskały ocenę 

końcową wynoszącą co najmniej 6 punktów 23  

 

UZASADNIENIE OCENY:  
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Lp. Nazwisko i imię Członka Rady Czytelny podpis Członka Rady 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

MIEJSCE  DATA  

CZYTELNE 

PODPISY 

SEKRETARZY 

  

 


