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KARTA OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

Jurajska Kraina 
ul. Szkolna 4, 32-043 Skała 

NIP 5130177490  REGON 120819922 

 

Działanie PROW 2014 – 2020: Przedsiębiorcy (PREMIA) 

Numer konkursu:  

Numer wniosku:  

Imię i nazwisko/ nazwa Wnioskodawcy:  

Tytuł wniosku:  

 

OCENA WNIOSKU 

Lp. 
Nazwa kryterium 

oceny 
Skala punktowa Źródło weryfikacji 

Liczba 
przyznanych 

punktów 
Uzasadnienie 

1 

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, w tym 
samozatrudnienie) 

Punkty się nie sumują 

Kryterium weryfikowane na podstawie Dokumentacji aplikacyjnej – WOPP rozdział opis 
operacji, Załącznik - Opis operacji - karta oceny zgodności operacji z kryteriami     

2 
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 

Kryterium weryfikowane na podstawie Dokumentacji aplikacyjnej – WOPP rozdział opis 
operacji, Załącznik - Opis operacji - karta oceny zgodności operacji z kryteriami   

Wyjaśnienia: 
Wnioskodawca posiada odpowiednie kwalifikacje w odniesieniu do rodzaju planowanej 
działalności, weryfikacja na podstawie opisu i przedstawionych 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. 
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dysponuje kwalifikacjami i 
doświadczeniem zgodnymi z 
planowanym profilem 
działalności  

 
Punkty się sumują 

3 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 

Kryterium weryfikowane na podstawie Dokumentacji aplikacyjnej – WOPP, Załącznik - 
Opis operacji - karta oceny zgodności operacji z kryteriami  

 
 Przyjmuje się wiek na dzień złożenia wniosku. 

  

4 
Beneficjent korzystał z 

doradztwa i/lub 
uczestniczył w szkoleniu 

2pkt – tak 
0pkt – nie 

Kryterium weryfikowane na podstawie Dokumentacji aplikacyjnej – WOPP, Załącznik - 
Opis operacji - karta oceny zgodności operacji z kryteriami  

 
  

5 
Miejsce realizacji 

operacji 

2 pkt – projekt realizowany w 
miejscowościach poniżej 1 tys. 
mieszkańców 
1 pkt – projekt realizowany w 
miejscowościach powyżej 1 tys. 
a poniżej 3 tys. mieszkańców 
0 pkt – projekt realizowany w 
miejscowościach powyżej lub 
równo 3 tys. mieszkańców 
Punkty się nie sumują 

Kryterium weryfikowane na podstawie Dokumentacji aplikacyjnej – WOPP, Załącznik - 
Opis operacji - karta oceny zgodności operacji z kryteriami  

 
  

6 Przedmiot operacji 

0 pkt - operacja dotyczy zakupu 
robót budowlanych. 
5 pkt - operacja nie dotyczy 
zakupu robót budowlanych. 

Należy opisać przedmiot operacji. Roboty budowlane rozumiane 
są jako budowa, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, 

przebudowa, modernizacja lub rozbiórka obiektu budowlanego. 
Montaż nie stanowi roboty budowlanej. Kryterium weryfikowane na podstawie opisu we 

wniosku, biznes planu, załączniku - Opis operacji - karta oceny zgodności operacji z  
i dokumentów 

przedstawionych przez wnioskodawcę. 

  

7 
Wpływ operacji 

na rozwój turystyki 

3 pkt - realizacja operacji 
wpływa na rozwój turystyki na 
obszarze LSR 
0 pkt - realizacja operacji nie 
wpływa na rozwój turystyki na 
obszarze LSR. 
. 

Za operacje wpływające na rozwój turystyki rozumie się 
operacje realizowane w ramach następujących kodów PKD: 

- sekcja I (działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi) 

- sekcja R (działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją), 
a koszty wyszczególnione w zakresie rzeczowo-finansowym tej 

operacji powiązane są z ww. działalnością. 
Kryterium weryfikowane na podstawie kodu PKD dla działalności 

związanej z realizacją operacji podanego we wniosku w sekcji 
B.II. pole 6.2, na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 
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stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. 2007 nr 251 

poz. 1885 z późn. zm.) oraz zakresu 
rzeczowo-finansowego operacji. 

8 

Okres i miejsce 
zamieszkania 

Wnioskodawcy na 
obszarze LGD 

3 pkt - Wnioskodawca jest 
mieszkańcem obszaru LGD 
przez co najmniej 2 lata 
0 pkt - Pozostali Wnioskodawcy  

Preferowane będą operacje, których Wnioskodawcami są mieszkańcy obszaru LGD przez 
co najmniej 2 lata przed dniem złożenia wniosku Wnioskodawca powinien załączyć do 

wniosku kserokopię dokumentów potwierdzających adres zamieszkania. 
Kryterium będzie weryfikowane poprzez informacje zawarte we wniosku o 

dofinansowanie, w dowodzie osobistym, Zaświadczeniu z właściwej Ewidencji Ludności o 
miejscu zameldowania. Informacja zawarta w załączniku - Opis operacji - karta oceny 

zgodności operacji 

  

9 

Wpływ na ochronę 
środowiska lub 

przeciwdziałanie 
zmianom klimatu 

3 pkt – wnioskodawca opisał 
działania oraz zaplanował 
koszty związane z działaniami, 
uzasadnione zakresem 
realizowanej operacji, służące 
ochronie środowiska lub 
przeciwdziałaniu zmianom 
klimatu 
0 pkt – wnioskodawca nie 
opisał działań oraz nie 
zaplanował kosztów 
związanych z działaniami, 
uzasadnionych zakresem 
realizowanej operacji służącej 
ochronie środowiska lub 
przeciwdziałaniu zmianom 
klimatu 

Preferuje się operacje, które przewidują działania lub zastosowanie rozwiązań 
bezpośrednio służących ochronie środowiska lub przeciwdziałające zmianom klimatu, 

uzasadnione zakresem operacji. Uwaga. 
Mogą to być działania np. inwestycyjne, edukacyjne, wykorzystujące odnawialne źródła 

energii, promujące  zastosowanie rozwiązań proekologicznych. 
Zaplanowane wydatki na w/w działania muszą stanowić min. 15 % wartości operacji, 

jednak nie mniej niż 5 tys. zł.  
 

Nie będą uwzględniane: 
Powszechnie funkcjonujące proekologiczne rozwiązania technologiczne (np. sprzęt o 

klasie energetycznej A+, A++, A+++, okna PCW, norma euro 06 – w samochodach, 
segregacja odpadów, baterie słoneczne/solarne, umywalkowe baterie bezdotykowe, 

maszyny i urządzenia o mniejszym spalaniu/poborze energii/produkcji spalin, itp.) 

  

MAX - 27 punktów 
 

Ilość przyznanych punktów:  

Uzasadnienie oceny:  

   


