
WZÓR 

Miejsce na pieczęć 

LGD 

KARTA OCENY  

operacji według lokalnych kryteriów wyboru 

złożonego do LGD „Jagiellońska Przystań” 

w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy  

nr …………………… 

NUMER WNIOSKU:  

IMIĘ I NAZWISKO 

LUB NAZWA 

WNIOSKODAWCY: 

 

NAZWA / TYTUŁ 

WNIOSKOWANEJ 

OPERACJI: 

 

KRYTERIA 
DLA OSÓB FIZYCZNYCH PODEJMUJĄCYCH 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU: 
LICZBA 

PUNKTÓW: 

1.  

Ilość utworzonych miejsc pracy w ramach realizacji operacji  

Operacja zakłada utworzenie 1 miejsca pracy – 2 pkt 

Operacja zakłada utworzenie 2 miejsc pracy – 4 pkt 

Operacja zakłada utworzenie 3 miejsc pracy lub więcej – 8 pkt 

 

Uzasadnienie: 

 

 

2.  

Status Wnioskodawcy 

Wnioskodawca jest osobą długotrwale bezrobotną – 8 pkt 

Wnioskodawca jest osobą bezrobotną powyżej 50 roku życia – 8 pkt  

Wnioskodawca jest osobą bezrobotną do 25 roku życia – 8 pkt  

Inny wnioskodawca – 2 pkt 

 

Uzasadnienie: 

 

 

3.  

Przygotowanie Wnioskodawcy do realizacji operacji 

Wnioskodawca posiada kwalifikacje zgodne z profilem działalności – 

8 pkt 

Wnioskodawca posiada udokumentowane doświadczenie zgodne z 

profilem planowanej działalności – 4 pkt 

Wnioskodawca nie dysponuje kwalifikacjami i doświadczeniem 

zgodnymi z planowanym profilem działalności  - 2 pkt 

 

Uzasadnienie: 

 



 

4.  

Korzystanie ze wsparcia oferowanego LGD w zakresie 

przygotowania wniosku  

Wnioskodawca skorzystał ze szkoleń i doradztwa indywidualnego – 8 

pkt 

Wnioskodawca skorzystał z doradztwa indywidualnego – 4 pkt 

 

Uzasadnienie: 

 

 

5.  

Wykorzystanie lokalnych zasobów 

Podstawę działalności stanowią lokalne zasoby –  8 pkt 

Brak wykorzystania lokalnych zasobów – 0 pkt 

 

Uzasadnienie: 

 

 

6.  

Innowacyjność 

Operacja jest innowacyjna dla całego obszaru LSR – 8 pkt 

Operacja jest innowacyjna dla jednej gminy z obszaru LSR – 4 pkt 

Operacja nie jest innowacyjna – 0 pkt 

 

Uzasadnienie: 

 

 

7.  

Rodzaj uruchamianej działalności 

Operacja zakłada uruchomienie działalności w branży zdefiniowanej 

jako kluczowa dla rozwoju regionu – 8 pkt 

Operacja zakłada uruchomienie działalności w pozostałych branżach – 

0 pkt 

 

Uzasadnienie: 

 

 

 

8.  

Wkład własny – intensywność pomocy 

Operacja zakłada minimalny wymagany  wkład własny, co najmniej 

10% – 0 pkt 

Operacja zakłada większy niż minimalny, co najmniej 15% wkład 

własny – 8 pkt 

 

Uzasadnienie: 

 

 

 

9.  
Ochrona środowiska lub klimatu  

Działalność uwzględnia zastosowanie rozwiązań sprzyjających 

 



ochronie środowiska lub klimatu – 8 pkt 

Działalność nie uwzględnia zastosowania rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska lub klimatu – 0 pkt 

Uzasadnienie: 

 

 

 

10.  

Kompletność wniosku 

Do wniosku dołączono wszystkie obligatoryjne załączniki – 8 pkt 

Do wniosku nie dołączono wszystkich załączników – 0 pkt 

 

Uzasadnienie: 

 

 

 

SUMA PUNKTÓW:  

MAX. liczba punktów: 80 / MIN. liczba punktów aby operacja została wybrana: 40 

 
Ustalenie kwoty wsparcia  
 

1. Poziom wnioskowanej kwoty wsparcia przekracza określoną intensywność pomocy określonej w 

LSR, tj. jest wyższy niż 90% kosztów kwalifikowalnych: TAK         NIE  

 

2. Wysokość kwoty wsparcia jest zgodna z ustalonymi wartościami w LSR:  

100 tys. zł – przy wkładzie własnym w wysokości co najmniej 10% TAK           NIE  

 

3. Ustalam kwotę wsparcia w wysokości ……………………………………………………  

IMIĘ I NAZWISKO 

CZŁONKA RADY: 
 

MIEJSCE:  DATA:  
CZYTELNY 

PODPIS: 
 

Instrukcja wypełnienia karty:  
1. Kartę należy wypełnić długopisem lub cienkopisem. 

2. W odniesieniu do każdego z lokalnych kryteriów należy przyznać liczbę punktów wynikającą z opisowo 

przedstawionego stopnia spełnienia kryteriów. Przyznana liczba punktów może wynosić wyłącznie tyle, na ile wskazuje 

stopień spełnienia lokalnego kryterium. Ocenę stanowi suma wszystkich punktów przyznanych w ramach lokalnych 

kryteriów.  



WZÓR 

Miejsce na pieczęć 

LGD 

KARTA OCENY  

operacji według lokalnych kryteriów wyboru 

złożonego do LGD „Jagiellońska Przystań” 

w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy 

nr …………………… 

NUMER WNIOSKU:  

IMIĘ I NAZWISKO 

LUB NAZWA 

WNIOSKODAWCY: 

 

NAZWA / TYTUŁ 

WNIOSKOWANEJ 

OPERACJI: 

 

KRYTERIA 
DLA OSÓB ROZWIJAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ 

GOSPODARCZĄ 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU: 
LICZBA 

PUNKTÓW: 

1.  

Ilość utworzonych miejsc pracy w ramach realizacji operacji  

1 miejsce pracy – 2 pkt 

2 miejsca pracy – 4 pkt 

3 miejsca pracy – 8 pkt 

 

Uzasadnienie: 

 

 

2.  

Zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych  

Wnioskodawca przewiduje zatrudnienie co najmniej 1 osoby z grupy 

defaworyzowanej określonej w LSR – 8 pkt 

Wnioskodawca nie przewiduje zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej 

określonej w LSR – 0 pkt  

 

Uzasadnienie: 

 

 

3.  

Przygotowanie Wnioskodawcy do realizacji operacji 

Wnioskodawca posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji 

projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować – 

2 pkt 

 

Wnioskodawca posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą 

zamierza realizować – 2 pkt 

 

Wnioskodawca posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, 

która zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną – 2 pkt 

 

Wnioskodawca wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, 

 



którą zamierza realizować – 2 pkt 

Uzasadnienie: 

 

 

4.  

Korzystanie ze wsparcia oferowanego LGD w zakresie przygotowania 

wniosku  

Wnioskodawca skorzystał ze szkoleń i doradztwa indywidualnego – 8 pkt 

Wnioskodawca skorzystał z doradztwa indywidualnego – 4 pkt 

 

Uzasadnienie: 

 

 

5.  

Wykorzystanie lokalnych zasobów 

Podstawę działalności stanowią lokalne zasoby –  8 pkt 

Brak wykorzystania lokalnych zasobów – 0 pkt 

 

Uzasadnienie: 

 

 

6.  

Innowacyjność 

Operacja jest innowacyjna dla całego obszaru LSR – 8 pkt 

Operacja jest innowacyjna dla jednej gminy z obszaru LSR – 4 pkt 

Operacja nie jest innowacyjna – 0 pkt 

 

Uzasadnienie: 

 

 

7.  

Rodzaj realizowanej operacji 

Operacja bezpośrednio dotyczy branży zdefiniowanej jako kluczowa dla 

rozwoju regionu – 8 pkt 

Operacja dotyczy pozostałych branż – 0 pkt 

 

Uzasadnienie: 

 

 

 

8.  

Wkład własny – intensywność pomocy 

Operacja zakłada minimalny wymagany  wkład własny – 4 pkt 

Operacja zakłada większy wkład własny niż wymagany minimalny – 8 pkt 

 

Uzasadnienie: 

 

 

 

9.  

Ochrona środowiska lub klimatu  

Działalność uwzględnia zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu – 8 pkt 

 



Działalność nie uwzględnia zastosowania rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu – 0 pkt 

Uzasadnienie: 

 

 

 

10.  

Kompletność wniosku 

Do wniosku dołączono wszystkie obligatoryjne załączniki – 8 pkt 

Do wniosku nie dołączono wszystkich załączników – 0 pkt 

 

Uzasadnienie: 

 

 

 

SUMA PUNKTÓW:  

MAX. liczba punktów: 80 / MIN. liczba punktów aby operacja została wybrana: 40 

 
Ustalenie kwoty wsparcia  
 

1. Poziom wnioskowanej kwoty wsparcia przekracza określoną intensywność pomocy określonej w 

LSR, tj. jest wyższy niż 70% kosztów kwalifikowalnych: TAK         NIE  

 

2. Wysokość kwoty wsparcia przekracza maksymalną kwotę pomocy określoną w §15 rozporządzenia 

LSR, tj. 300 tys. zł:  TAK           NIE  

 

3. Wysokość kwoty wsparcia przekracza dostępne dla wnioskodawcy limity: TAK           NIE  

 

4. Ustalam kwotę wsparcia w wysokości ……………………………………………………  

 

IMIĘ I NAZWISKO 

CZŁONKA RADY: 
 

MIEJSCE:  DATA:  
CZYTELNY 

PODPIS: 
 

Instrukcja wypełnienia karty:  
1. Kartę należy wypełnić długopisem lub cienkopisem. 

2. W odniesieniu do każdego z lokalnych kryteriów należy przyznać liczbę punktów wynikającą z opisowo 

przedstawionego stopnia spełnienia kryteriów. Przyznana liczba punktów może wynosić wyłącznie tyle, na ile wskazuje 

stopień spełnienia lokalnego kryterium. Ocenę stanowi suma wszystkich punktów przyznanych w ramach lokalnych 

kryteriów.  

 



WZÓR 

Miejsce na pieczęć 

LGD 

KARTA OCENY  

operacji według lokalnych kryteriów wyboru 

złożonego do LGD „Jagiellońska Przystań” 

w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy 

nr …………………… 

NUMER WNIOSKU:  

IMIĘ I NAZWISKO 

LUB NAZWA 

WNIOSKODAWCY: 

 

NAZWA / TYTUŁ 

WNIOSKOWANEJ 

OPERACJI: 

 

KRYTERIA 
DLA POZOSTAŁYCH PODMIOTÓW, W TYM 

ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, WSPÓLNOT 

MIESZKANIOWYCH, KOŚCIOŁÓW 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU: 
LICZBA 

PUNKTÓW: 

1.  

Kompletność wniosku 

Do wniosku dołączono wszystkie obligatoryjne załączniki – 8 pkt 

Do wniosku nie dołączono wszystkich załączników – 0 pkt 

 

Uzasadnienie: 

 

 

2.  

Grupy docelowe operacji  

Projekt skierowany do 2 lub więcej grup defaworyzowanych  – 8 pkt 

Projekt skierowany do jednej grupy defaworyzowanej – 4 pkt  

Projekt skierowany do innej grupy docelowej – 2 pkt 

 

Uzasadnienie: 

 

 

3.  

Innowacyjność 

Operacja jest innowacyjna dla całego obszaru LSR – 8 pkt 

Operacja jest innowacyjna dla jednej gminy z obszaru LSR – 4 pkt 

Operacja nie jest innowacyjna – 0 pkt 

 

Uzasadnienie: 

 

 

4.  

Wykorzystanie lokalnych zasobów 

Podstawę działalności stanowią lokalne zasoby –  8 pkt 

Brak wykorzystania lokalnych zasobów – 0 pkt 

 



Uzasadnienie: 

 

 

5.  

Wzrost funkcji turystyczno-rekreacyjnych obszaru LSR 

Operacja przyczynia się do wzrostu funkcji turystyczno-rekreacyjnych 

obszaru – 8 pkt 

Operacja nie przyczynia się do wzrostu funkcji rekreacyjnych obszaru – 0 pkt 

 

Uzasadnienie: 

 

 

6.  

Korzystanie ze wsparcia oferowanego LGD w zakresie przygotowania 

wniosku  

Wnioskodawca skorzystał ze szkoleń i doradztwa indywidualnego – 8 pkt 

Wnioskodawca skorzystał z doradztwa indywidualnego – 4 pkt 

 

Uzasadnienie: 

 

 

7.  

Ochrona środowiska lub klimatu  

Działalność uwzględnia zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu – 8 pkt 

Działalność nie uwzględnia zastosowania rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu – 0 pkt 

 

Uzasadnienie: 

 

 

 

8.  

Członkostwo w LGD 

Wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej 6 m-cy – 8 pkt 

Wnioskodawca jest członkiem LGD do 6 m-cy – 4 pkt 

Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt  

 

Uzasadnienie: 

 

 

 

9.  

Wkład własny – intensywność pomocy 

Operacja nie zakłada udziału wkładu własnego finansowego – 0 pkt 

Operacja zakłada wkład własny finansowy w wysokości od 5 – 10% kosztów 

kwalifikowalnych operacji – 4 pkt 

Operacja zakłada wkład własny finansowy w wysokości pow. 10% kosztów 

kwalifikowalnych operacji – 8 pkt 

 

Uzasadnienie: 

 

 

 



10.  

Siedziba wnioskodawcy 

Wnioskodawca posiada siedzibę na obszarze LSR – 8 pkt 

Wnioskodawca nie posiada siedziby na obszarze LSR – 0 pkt 

 

Uzasadnienie: 

 

 

 

11.  Miejsce realizacji operacji 

Operacja jest realizowana w miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5000 

mieszkańców – 2 pkt 

Operacja jest realizowana w miejscowości zamieszkałej przez co najmniej 

5000 mieszkańców – 0 pkt 

 

Uzasadnienie: 

 

 

 

SUMA PUNKTÓW:  

MAX. liczba punktów: 82 / MIN. liczba punktów aby operacja została wybrana: 40 

 

Ustalenie kwoty wsparcia  
 

1. Poziom wnioskowanej kwoty wsparcia przekracza określoną intensywność pomocy określonej w 

LSR, tj. jest wyższy niż 100% kosztów kwalifikowalnych: TAK         NIE  

 

2. Wysokość kwoty wsparcia przekracza maksymalną kwotę pomocy określoną w §15 rozporządzenia 

LSR, tj. 300 tys. zł:  TAK           NIE  

 

3. Wysokość kwoty wsparcia przekracza dostępne dla wnioskodawcy limity: TAK           NIE  

 

4. Ustalam kwotę wsparcia w wysokości ……………………………………………………  

 

IMIĘ I NAZWISKO 

CZŁONKA RADY: 
 

MIEJSCE:  DATA:  
CZYTELNY 

PODPIS: 
 

Instrukcja wypełnienia karty:  
1. Kartę należy wypełnić długopisem lub cienkopisem. 

2. W odniesieniu do każdego z lokalnych kryteriów należy przyznać liczbę punktów wynikającą z opisowo 

przedstawionego stopnia spełnienia kryteriów. Przyznana liczba punktów może wynosić wyłącznie tyle, na ile wskazuje 

stopień spełnienia lokalnego kryterium. Ocenę stanowi suma wszystkich punktów przyznanych w ramach lokalnych 

kryteriów.  

 


