
Załącznik nr …………….do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD 

 
pieczęć LGD 

KARTA OCENY WEDŁUG  LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU 

Działanie PROW 2014 – 2020 Przedsiębiorcy (Premia)  
Numer konkursu: 
Numer wniosku: 

  

Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy:   
Tytuł wniosku:   
Ocena wniosku:  

L

p. 
Nazwa kryterium oceny Skala punktowa Źródło weryfikacji 

Liczb

a 

przyz

nany

ch 

punk

tów 

Uzasadnienie 

1. 

Operacja dotyczy działalności gospodarczej w 

zakresie lokalnych zasobów. Lokalne zasoby – 

walory przyrodnicze, kulturowe, historyczne, 

tradycje rzemieślnicze i rękodzielnicze, 

produkty rolne, produkty lokalne. Każdy z 

zasobów musi być nierozłącznie związany z 

obszarem LSR (występujące na terenie gmin 

objętych LSR) 

 
2pkt – operacja wykorzystuje co najmniej 

jeden ze wskazanych lokalnych zasobów 

 
0pkt –  brak związku operacji z  lokalnymi 

zasobami 

 

Punkty się nie sumują. 

Dokumentacja 

aplikacyjna - rozdział 

opis operacji gdzie 

wskazano wykorzystane 

zasoby i uzasadniono 

stopień ich 

wykorzystania. 

 

 

2. 

Realizacja operacji spowoduje utworzenie 

miejsc pracy w przeliczeniu na pełen etat 

średniorocznie 

3pkt – 3 miejsca pracy  

 

2pkt – 2 miejsca pracy  

 

1pkt – 1 miejsce pracy (1 pełen etat 

Dokumentacja 

aplikacyjna - rozdział 

opis operacji 

 

 



w tym samozatrudnienie) 

 

Punkty się nie sumują. 

3. 
Przygotowanie Wnioskodawcy do realizacji 

operacji  

2 pkt - Wnioskodawca posiada 

kwalifikacje zgodne z planowanym 

profilem działalności  

2 pkt -  Wnioskodawca posiada 

udokumentowane doświadczenie 

zgodne z profilem planowanej 

działalności  

0 pkt - Wnioskodawca nie dysponuje 

kwalifikacjami i doświadczeniem 

zgodnymi z planowanym profilem 

działalności  

 

Punkty się sumują. 

 

Dokumentacja 

aplikacyjna - 

Wnioskodawca posiada 

odpowiednie 

kwalifikacje w 

odniesieniu do rodzaju 

planowanej działalności, 

weryfikacja na 

podstawie wniosku i 

załączników, uzyskanie 

punktów w tym 

kryterium jest możliwe 

po przedłożeniu min. 

jednego dokumentu 

potwierdzającego 

kwalifikacje lub 

doświadczenie tj. 

zaświadczenia o 

ukończeniu kursu, 

świadectwa ukończenia 

szkoły/szkolenia, 

dyplomy, świadectwa 

pracy, referencje itp. 

Oświadczenia 

wnioskodawcy nie będą 

honorowane. 

 

 



4. 
Biznesplan jest racjonalny, realny oraz nie 

budzący wątpliwości 

2pkt – tak 

 

0pkt – nie 

Dokumentacja 

aplikacyjna, sprawdzenie 

wszystkich wymaganych 

pól 

 

 

5. Wiek osoby na dzień składania operacji: 

2pkt – wiek Beneficjenta poniżej 30 

roku życia lub powyżej 50 roku życia 

 

0pkt – wiek Beneficjenta w przedziale 

30-50 lat 

Dokumentacja 

aplikacyjna - dane 

osobowe 

 

 

6. Czas realizacji projektu 

2pkt – do 6 miesięcy  

 

1pkt – do 12 miesięcy a powyżej 6 

miesięcy 

 

0pkt – powyżej 12 miesięcy 

 

Punkty się nie sumują. 

Dokumentacja 

aplikacyjna - dodatkowa 

informacja 

przedstawiona w opisie 

operacji uzasadniająca 

przyjęty okres realizacji 

 

 

7. 
Wpływ operacji na osiągnięcie wskaźników 

LSR 

2pkt – realizacja operacji spowoduje 

podniesienie wskaźnika produktu 

i/lub rezultatu dla danego 

przedsięwzięcia przynajmniej o jedną 

jednostkę miary  

0pkt – realizacja operacji nie 

spowoduje podniesienia wskaźnika 

produktu i rezultatu danego 

przedsięwzięcia przynajmniej o jedną 

jednostkę miary 

Dokumentacja 

aplikacyjna - rozdział 

opis operacji 

 

 



8. 
Beneficjent korzystał z doradztwa i/lub 

uczestniczył w szkoleniu 

2pkt – tak 

 

0pkt – nie 

Dokumentacja 

aplikacyjna - 

potwierdzenie udziału w 

szkoleniu/doradztwie 

wydane przez Biuro LGD 

 

 

9. 

 

 

 

 

Miejsce realizacji operacji  

2 pkt – projekt realizowany w 

miejscowościach poniżej 5 tys. 

mieszkańców 

0 pkt – projekt realizowany w 

miejscowościach powyżej lub równo 

5 tys. mieszkańców  

Dokumentacja 

aplikacyjna, danych 

własnych LGD i wiedzy 

własnej członków RADY 

 

 

MAX  21 punkty 

 

Ilość przyznanych punktów:  

 

Uzasadnienie oceny: 
 
 
 
 

 
 

………………………………..……….…. 
(miejsce, data) 

 
 

……………………………………………………………….. 
(czytelny podpis Członka Rady LGD) 

 
 

………………………………..……….….               ……………………………………………………… 
                                (czytelny podpis Przewodniczącego Rady LGD i czytelny podpis Sekretarza posiedzenia) 

 
 

 

 


