
 

Załącznik do uchwały nr 19/2016 Zarządu z dnia 22 listopada  2016 roku 

 

Procedura ustalania kryteriów wyboru i ich zmiany  
dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD 

 

 

Użyte nazwy:  

1. Konkurs – Ogłoszony przez Zarząd nabór wniosków zakładających realizację operacji/ 

zadań w ramach określonego w LSR jednego przedsięwzięcia. 

2. LGD – Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” 

3. LSR – Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.  

4. Operacja własna – operacja realizowana na podstawie art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. 

5. Prezes – Prezes Zarządu LGD.   

6. Rada – Rada LGD (organ decyzyjny LGD).  

7. Strona www LGD – www.lgd-rzl.pl 

8. Zarząd – Zarząd LGD. 

 

 

 

Procedura: 

 

1. Celem Procedury jest określenie sposobu ustalania kryteriów wyboru operacji 

realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD. 

2. Procedurę przyjmuje i  zmienia Zarząd LGD. 

3. Zarząd ustala kryteria wyboru oraz dokonuje ich zmian, na wniosek: 

a. Rady, 

b. co najmniej 10% członków LGD,  

c. z własnej inicjatywy. 

4. Wniosek w zakresie dokonania zmiany kryteriów musi być złożony do Zarządu w formie 

pisemnej i zawierać: 

a. uzasadnienie proponowanych zmian, 

b. określenie powiązania z diagnozą obszaru LSR, 

c. określenie wpływu na osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników produktu, 

rezultatu i oddziaływania. 

5. Zarząd w okresie: 

a. 30 dni od wpłynięcia wniosku, po jego przeanalizowaniu i określeniu zgodności  

z procedurą i LSR, podejmuje decyzję czy wniosek będzie rozpatrywany i: 

i. jeżeli TAK – umieszcza go na stronie www LGD do konsultacji na 7 dni.  

W ciągu 30 dni po zakończeniu konsultacji i zapoznaniu się z ich wynikami, 

podejmuje decyzję w sprawie wprowadzenia zaproponowanych zmian, oraz 

umieszcza informację o podjętym rozstrzygnięciu na stronie www LGD, 

ii. jeżeli NIE – przekazuje informację Wnioskodawcy. 

6. Kryteria obowiązują dla Konkursów ogłaszanych przez Zarząd po podjęciu uchwały  

o zmianie kryteriów 

 

 



 

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

ramach prowadzonego Konkursu nr ………… 

Nr wniosku  

Tytuł operacji/wniosku  

Nazwa Wnioskodawcy  

Przedsięwzięcie nr 1.1.3 Inkubator przetwórstwa 

Wskaźniki produktu dla konkursu  

KARTA OCENY OPERACJI  

Lp. Kryteria dla przedsięwzięcia 
Liczba 

punktów 1 

Sposób obliczenia / wyjaśnienie 

kryterium 

1 

Operacja przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego 

wskaźnika produktu zakładanego do osiągnięcia w ramach danego 

konkursu. 

0 lub 4 Na podstawie złożonego wniosku 

2 Operacja jest innowacyjna w zakresie określonym w LSR 0 lub 4 Na podstawie złożonego wniosku 

3 

W budżecie operacji zaplanowano min. 5% środków na działania 

mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające 

zmianom klimatu, związane z zakresem operacji 

0 lub 3 
Na podstawie wydzielonej pozycji 

w budżecie 

4 
W ramach opisu operacji zaplanowano działania informujące o 

przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR 
0 lub 2 

Na podstawie przedstawionych 

dokumentów 

5 
Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy o 10 

punktów procentowych od wymaganego 
0 lub 2 Na podstawie złożonego wniosku 

6 

Wnioskodawca spełnia 3 z 4 warunków  

1-posiada doświadczenie zgodne z zakresem planowanej operacji, 

2- posiada kwalifikacje zgodne z zakresem planowanej operacji, 3- 

posiada zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji, 4 - 

wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji którą 

chce realizować 

0 lub 2 
Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

7 
Wnioskodawca prowadzi działalność w branży kluczowej dla 

rozwoju obszaru LSR zgodnie z nr sekcji PKD 
0 lub 4 

Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

8 

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma siedzibę i/lub ma 

miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 

miesięcy 

0 lub 4 
Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

9 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez 

pracowników LGD w Biurze LGD i/lub wziął udział w szkoleniu 

dotyczącym danego Konkursu 

0 lub 3 
Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

10 Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy 0 lub 4 Na podstawie wniosku 

SUMA  X 

Imię i nazwisko członka Rady/Sekretarza Podpis Data 

Minimalny poziom procentowy uzyskanych punktów, których uzyskanie jest 

warunkiem wyboru operacji: 40%. 

Maksymalna liczba punktów 32. 

                                                           
1 Wartość punktową dla danego kryterium należy zaznaczyć w kółko, a w przypadku błędnego zaznaczenia należy przekreślić ocenę znakiem 

„x” i obok złożyć podpis. W przypadku błędnego przekreślenia należy na prawym marginesie Karty, przy wierszu z danym kryterium, zapisać 
wartość punktową dla danego kryterium, zaznaczyć ją w kółko i złożyć podpis. 

* Pola zaciemnione uzupełnia Biuro LGD. 

 



 

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

ramach prowadzonego Konkursu nr ………… 

Nr wniosku  

Tytuł operacji/wniosku  

Nazwa Wnioskodawcy  

Przedsięwzięcie nr 1.1.6 Opracowanie koncepcji produktów i marki obszaru LGD 

Wskaźniki produktu dla konkursu  

KARTA OCENY OPERACJI  

Lp. Kryteria dla przedsięwzięcia 
Liczba 

punktów 1 

Sposób obliczenia / wyjaśnienie 

kryterium 

1 

Operacja przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika produktu w 

liczbie 3 wydarzeń zakładanego do osiągnięcia w ramach danego 

konkursu. 

0 lub 4 Na podstawie złożonego wniosku 

2 Operacja jest innowacyjna w zakresie określonym w LSR 0 lub 4 Na podstawie złożonego wniosku 

3 

W budżecie operacji zaplanowano min. 5% środków na działania 

mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające 

zmianom klimatu, związane z zakresem operacji 

0 lub 3 
Na podstawie wydzielonej pozycji 

w budżecie 

4 
W ramach opisu operacji zaplanowano działania informujące o 

przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR 
0 lub 2 

Na podstawie przedstawionych 

dokumentów 

5 
Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy o 10 

punktów procentowych od wymaganego 
0 lub 2 Na podstawie złożonego wniosku 

6 

Wnioskodawca spełnia 3 z 4 warunków  

1-posiada doświadczenie zgodne z zakresem planowanej operacji, 

2- posiada kwalifikacje zgodne z zakresem planowanej operacji, 3- 

posiada zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji, 4 - 

wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji którą 

chce realizować 

0 lub 2 
Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

7 

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma siedzibę i/lub ma 

miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 

miesięcy 

0 lub 4 
Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

8 
Operacja będzie realizowana w partnerstwie podmiotów z różnych 

sektorów 
0 lub 3 

Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

SUMA  X 

Imię i nazwisko członka Rady/Sekretarza Podpis Data 

Minimalny poziom procentowy uzyskanych punktów, których uzyskanie jest 

warunkiem wyboru operacji: 40%. 

Maksymalna liczba punktów 24. 

 

                                                           
1 Wartość punktową dla danego kryterium należy zaznaczyć w kółko, a w przypadku błędnego zaznaczenia należy przekreślić ocenę znakiem 

„x” i obok złożyć podpis. W przypadku błędnego przekreślenia należy na prawym marginesie Karty, przy wierszu z danym kryterium, zapisać 
wartość punktową dla danego kryterium, zaznaczyć ją w kółko i złożyć podpis. 

* Pola zaciemnione uzupełnia Biuro LGD. 

 



 

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

ramach prowadzonego Konkursu nr ………… 

Nr wniosku  

Tytuł operacji/wniosku  

Nazwa Wnioskodawcy  

Przedsięwzięcie nr 
1.2.2 Animator lokalny – aktywizacja i szkolenie grypy 

animatorów 

Wskaźniki produktu dla konkursu  

KARTA OCENY OPERACJI  

Lp. Kryteria dla przedsięwzięcia 
Liczba 

punktów 1 

Sposób obliczenia / wyjaśnienie 

kryterium 

1 

Operacja przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika produktu w 

liczbie 5 wydarzeń zakładanego do osiągnięcia w ramach danego 

konkursu. 

0 lub 4 Na podstawie złożonego wniosku 

2 Operacja jest innowacyjna w zakresie określonym w LSR 0 lub 4 Na podstawie złożonego wniosku 

3 

W budżecie operacji zaplanowano min. 5% środków na działania 

mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające 

zmianom klimatu, związane z zakresem operacji 

0 lub 3 
Na podstawie wydzielonej pozycji 

w budżecie 

4 
W ramach opisu operacji zaplanowano działania informujące o 

przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR 
0 lub 2 

Na podstawie przedstawionych 

dokumentów 

5 
Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy o 10 

punktów procentowych od wymaganego 
0 lub 2 Na podstawie złożonego wniosku 

6 

Wnioskodawca spełnia 3 z 4 warunków  

1-posiada doświadczenie zgodne z zakresem planowanej operacji, 

2- posiada kwalifikacje zgodne z zakresem planowanej operacji, 3- 

posiada zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji, 4 - 

wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji którą 

chce realizować 

0 lub 2 
Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

7 

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma siedzibę i/lub ma 

miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 

miesięcy 

0 lub 4 
Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

8 
Operacja będzie realizowana w partnerstwie podmiotów z różnych 

sektorów 
0 lub 3 

Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

SUMA  X 

Imię i nazwisko członka Rady/Sekretarza Podpis Data 

Minimalny poziom procentowy uzyskanych punktów, których uzyskanie jest 

warunkiem wyboru operacji: 40%. 

Maksymalna liczba punktów 24. 

 

                                                           
1 Wartość punktową dla danego kryterium należy zaznaczyć w kółko, a w przypadku błędnego zaznaczenia należy przekreślić ocenę znakiem 

„x” i obok złożyć podpis. W przypadku błędnego przekreślenia należy na prawym marginesie Karty, przy wierszu z danym kryterium, zapisać 
wartość punktową dla danego kryterium, zaznaczyć ją w kółko i złożyć podpis. 

* Pola zaciemnione uzupełnia Biuro LGD. 

 



 

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

ramach prowadzonego Konkursu nr ………… 

Nr wniosku  

Tytuł operacji/wniosku  

Nazwa Wnioskodawcy  

Przedsięwzięcie nr 
1.2.3 Inkubator dotacji – udzielanie informacji i wsparcie w 

pozyskiwaniu środków zewnętrznych 

Wskaźniki produktu dla konkursu  

KARTA OCENY OPERACJI  

Lp. Kryteria dla przedsięwzięcia 
Liczba 

punktów 1 

Sposób obliczenia / wyjaśnienie 

kryterium 

1 

Operacja przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika produktu w 

liczbie 6 spotkań informacyjnych, zakładanego do osiągnięcia w 

ramach danego konkursu. 

0 lub 4 Na podstawie złożonego wniosku 

2 Operacja jest innowacyjna w zakresie określonym w LSR 0 lub 4 Na podstawie złożonego wniosku 

3 

W budżecie operacji zaplanowano min. 5% środków na działania 

mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające 

zmianom klimatu, związane z zakresem operacji 

0 lub 3 
Na podstawie wydzielonej pozycji 

w budżecie 

4 
W ramach opisu operacji zaplanowano działania informujące o 

przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR 
0 lub 2 

Na podstawie przedstawionych 

dokumentów 

5 
Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy o 10 

punktów procentowych od wymaganego 
0 lub 2 Na podstawie złożonego wniosku 

6 

Wnioskodawca spełnia 3 z 4 warunków  

1-posiada doświadczenie zgodne z zakresem planowanej operacji, 

2- posiada kwalifikacje zgodne z zakresem planowanej operacji, 3- 

posiada zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji, 4 - 

wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji którą 

chce realizować 

0 lub 2 
Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

7 

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma siedzibę i/lub ma 

miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 

miesięcy 

0 lub 4 
Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

8 
Operacja będzie realizowana w partnerstwie podmiotów z różnych 

sektorów 
0 lub 3 

Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

SUMA  X 

Imię i nazwisko członka Rady/Sekretarza Podpis Data 

Minimalny poziom procentowy uzyskanych punktów, których uzyskanie jest 

warunkiem wyboru operacji: 40%. 

Maksymalna liczba punktów 24. 

 

 

                                                           
1 Wartość punktową dla danego kryterium należy zaznaczyć w kółko, a w przypadku błędnego zaznaczenia należy przekreślić ocenę znakiem 

„x” i obok złożyć podpis. W przypadku błędnego przekreślenia należy na prawym marginesie Karty, przy wierszu z danym kryterium, zapisać 
wartość punktową dla danego kryterium, zaznaczyć ją w kółko i złożyć podpis. 

* Pola zaciemnione uzupełnia Biuro LGD. 

 



 

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

ramach prowadzonego Konkursu nr ………… 

Nr wniosku  

Tytuł operacji/wniosku  

Nazwa Wnioskodawcy  

Przedsięwzięcie nr 1.1.5 Niekomercyjna infrastruktura turystyczna 

Wskaźniki produktu dla konkursu  

KARTA OCENY OPERACJI  

Lp. Kryteria dla przedsięwzięcia 
Liczba 

punktów 1 

Sposób obliczenia / wyjaśnienie 

kryterium 

1 

Operacja przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego 

wskaźnika produktu, zakładanego do osiągnięcia w ramach danego 

konkursu. 

0 lub 4 Na podstawie złożonego wniosku 

2 Operacja jest innowacyjna w zakresie określonym w LSR 0 lub 4 Na podstawie złożonego wniosku 

3 

W budżecie operacji zaplanowano min. 5% środków na działania 

mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające 

zmianom klimatu, związane z zakresem operacji 

0 lub 3 
Na podstawie wydzielonej pozycji 

w budżecie 

4 
W ramach opisu operacji zaplanowano działania informujące o 

przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR 
0 lub 2 

Na podstawie przedstawionych 

dokumentów 

5 
Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy o 10 

punktów procentowych od wymaganego 
0 lub 2 Na podstawie złożonego wniosku 

6 

Wnioskodawca spełnia 3 z 4 warunków  

1-posiada doświadczenie zgodne z zakresem planowanej operacji, 

2- posiada kwalifikacje zgodne z zakresem planowanej operacji, 3- 

posiada zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji, 4 - 

wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji którą 

chce realizować 

0 lub 2 
Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

7 

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma siedzibę i/lub ma 

miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 

miesięcy 

0 lub 4 
Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

8 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez 

pracowników LGD w Biurze LGD i/lub wziął udział w szkoleniu 

dotyczącym danego Konkursu 

0 lub 3 
Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

9 
Operacja realizowana będzie na obszarze miejscowości 

zamieszkałej przez mniej niż 5 000 mieszkańców 
0 lub 2 

Na podstawie złożonego wniosku 

Dane statystyczne GUS 

SUMA  X 

Imię i nazwisko członka Rady/Sekretarza Podpis Data 

Minimalny poziom procentowy uzyskanych punktów, których uzyskanie jest 

warunkiem wyboru operacji: 40%. 

Maksymalna liczba punktów 26. 

                                                           
1 Wartość punktową dla danego kryterium należy zaznaczyć w kółko, a w przypadku błędnego zaznaczenia należy przekreślić ocenę znakiem 

„x” i obok złożyć podpis. W przypadku błędnego przekreślenia należy na prawym marginesie Karty, przy wierszu z danym kryterium, zapisać 
wartość punktową dla danego kryterium, zaznaczyć ją w kółko i złożyć podpis. 

* Pola zaciemnione uzupełnia Biuro LGD. 

 



 

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

ramach prowadzonego Konkursu nr ………… 

Nr wniosku  

Tytuł operacji/wniosku  

Nazwa Wnioskodawcy  

Przedsięwzięcie nr 1.1.7. Tworzenie komercyjnych produktów turystycznych 

Wskaźniki produktu dla konkursu  

KARTA OCENY OPERACJI  

Lp. Kryteria dla przedsięwzięcia 
Liczba 

punktów 1 

Sposób obliczenia / wyjaśnienie 

kryterium 

1 

Operacja przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego 

wskaźnika produktu, zakładanego do osiągnięcia w ramach danego 

konkursu. 

0 lub 4 Na podstawie złożonego wniosku 

2 Operacja jest innowacyjna w zakresie określonym w LSR 0 lub 4 Na podstawie złożonego wniosku 

3 

W budżecie operacji zaplanowano min. 5% środków na działania 

mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające 

zmianom klimatu, związane z zakresem operacji 

0 lub 3 
Na podstawie wydzielonej pozycji 

w budżecie 

4 
W ramach opisu operacji zaplanowano działania informujące o 

przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR 
0 lub 2 

Na podstawie przedstawionych 

dokumentów 

5 
Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy o 10 

punktów procentowych od wymaganego 
0 lub 2 Na podstawie złożonego wniosku 

6 

Wnioskodawca spełnia 2 z 3 warunków  

1-posiada doświadczenie zgodne z zakresem planowanej operacji, 

2- posiada kwalifikacje zgodne z zakresem planowanej operacji, 3- 

posiada zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji 

0 lub 2 
Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

7 
Wnioskodawca jest osobą należącą do grupy defaworyzowanej 

określonej w LSR 
0 lub 4 

Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

8 
Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma miejsce 

zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy 
0 lub 4 

Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

9 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez 

pracowników LGD w Biurze LGD i/lub wziął udział w szkoleniu 

dotyczącym danego Konkursu 

0 lub 3 
Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

10 Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy 0 lub 4 Na podstawie wniosku 

SUMA  X 

Imię i nazwisko członka Rady/Sekretarza Podpis Data 

Minimalny poziom procentowy uzyskanych punktów, których uzyskanie jest 

warunkiem wyboru operacji: 40%. 

Maksymalna liczba punktów 32. 

 

                                                           
1 Wartość punktową dla danego kryterium należy zaznaczyć w kółko, a w przypadku błędnego zaznaczenia należy przekreślić ocenę znakiem 

„x” i obok złożyć podpis. W przypadku błędnego przekreślenia należy na prawym marginesie Karty, przy wierszu z danym kryterium, zapisać 
wartość punktową dla danego kryterium, zaznaczyć ją w kółko i złożyć podpis. 

* Pola zaciemnione uzupełnia Biuro LGD. 

 



 

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

ramach prowadzonego Konkursu nr ………… 

Nr wniosku  

Tytuł operacji/wniosku  

Nazwa Wnioskodawcy  

Przedsięwzięcie nr 
1.1.8 Podejmowanie działalności gospodarczej w branży 

turystycznej i okołoturystycznej  

Wskaźniki produktu dla konkursu  

KARTA OCENY OPERACJI  

Lp. Kryteria dla przedsięwzięcia 
Liczba 

punktów 1 

Sposób obliczenia / wyjaśnienie 

kryterium 

1 

Operacja przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego 

wskaźnika produktu, zakładanego do osiągnięcia w ramach danego 

konkursu. 

0 lub 4 Na podstawie złożonego wniosku 

2 Operacja jest innowacyjna w zakresie określonym w LSR 0 lub 4 Na podstawie złożonego wniosku 

3 

W budżecie operacji zaplanowano min. 5% środków na działania 

mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające 

zmianom klimatu, związane z zakresem operacji 

0 lub 3 
Na podstawie wydzielonej pozycji 

w budżecie 

4 
W ramach opisu operacji zaplanowano działania informujące o 

przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR 
0 lub 2 

Na podstawie przedstawionych 

dokumentów 

5 

Wnioskodawca spełnia 2 z 3 warunków  

1-posiada doświadczenie zgodne z zakresem planowanej operacji, 

2- posiada kwalifikacje zgodne z zakresem planowanej operacji, 

3- posiada zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji 

0 lub 2 
Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

6 
Wnioskodawca jest osobą należącą do grupy defaworyzowanej 

określonej w LSR 
0 lub 4 

Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

7 
Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma miejsce 

zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy 
0 lub 4 

Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

8 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez 

pracowników LGD w Biurze LGD i/lub wziął udział w szkoleniu 

dotyczącym danego Konkursu 

0 lub 3 
Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

9 Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy 0 lub 4 Na podstawie wniosku 

SUMA  X 

Imię i nazwisko członka Rady/Sekretarza Podpis Data 

Minimalny poziom procentowy uzyskanych punktów, których uzyskanie jest 

warunkiem wyboru operacji: 40%. 

Maksymalna liczba punktów 30. 

                                                           
1 Wartość punktową dla danego kryterium należy zaznaczyć w kółko, a w przypadku błędnego zaznaczenia należy przekreślić ocenę znakiem 

„x” i obok złożyć podpis. W przypadku błędnego przekreślenia należy na prawym marginesie Karty, przy wierszu z danym kryterium, zapisać 
wartość punktową dla danego kryterium, zaznaczyć ją w kółko i złożyć podpis. 

* Pola zaciemnione uzupełnia Biuro LGD. 

 



 

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

ramach prowadzonego Konkursu nr ………… 

Nr wniosku  

Tytuł operacji/wniosku  

Nazwa Wnioskodawcy  

Przedsięwzięcie nr 1.1.9 Podejmowanie działalności gospodarczej przez kobiety 

Wskaźniki produktu dla konkursu  

KARTA OCENY OPERACJI  

Lp. Kryteria dla przedsięwzięcia 
Liczba 

punktów 1 

Sposób obliczenia / wyjaśnienie 

kryterium 

1 

Operacja przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego 

wskaźnika produktu, zakładanego do osiągnięcia w ramach danego 

konkursu. 

0 lub 4 Na podstawie złożonego wniosku 

2 Operacja jest innowacyjna w zakresie określonym w LSR 0 lub 4 Na podstawie złożonego wniosku 

3 

W budżecie operacji zaplanowano min. 5% środków na działania 

mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające 

zmianom klimatu, związane z zakresem operacji 

0 lub 3 
Na podstawie wydzielonej pozycji 

w budżecie 

4 
W ramach opisu operacji zaplanowano działania informujące o 

przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR 
0 lub 2 

Na podstawie przedstawionych 

dokumentów 

5 

Wnioskodawca spełnia 2 z 3 warunków  

1-posiada doświadczenie zgodne z zakresem planowanej operacji, 

2- posiada kwalifikacje zgodne z zakresem planowanej operacji, 

3- posiada zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji 

0 lub 2 
Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

6 
Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma miejsce 

zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy 
0 lub 4 

Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

7 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez 

pracowników LGD w Biurze LGD i/lub wziął udział w szkoleniu 

dotyczącym danego Konkursu 

0 lub 3 
Na podstawie oświadczenia i 

przedstawionych dokumentów 

8 Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy 0 lub 4 Na podstawie wniosku 

SUMA  X 

Imię i nazwisko członka Rady/Sekretarza Podpis Data 

Minimalny poziom procentowy uzyskanych punktów, których uzyskanie jest 

warunkiem wyboru operacji: 40%. 

Maksymalna liczba punktów 26. 

 

 

                                                           
1 Wartość punktową dla danego kryterium należy zaznaczyć w kółko, a w przypadku błędnego zaznaczenia należy przekreślić ocenę znakiem 

„x” i obok złożyć podpis. W przypadku błędnego przekreślenia należy na prawym marginesie Karty, przy wierszu z danym kryterium, zapisać 
wartość punktową dla danego kryterium, zaznaczyć ją w kółko i złożyć podpis. 

* Pola zaciemnione uzupełnia Biuro LGD. 

 


