
 

 

 

Karta oceny zgodności operacji LSR 

 

Wniosek nr  ……………………………………….. złożony przez: …………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Nazwa operacji :  …………………………………………………………………………. 

 

Działanie PROW:  

 - wdrażanie LSR - operacje pow. 50 tys zł 

 - wdrażanie LSR - podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej 

 - wdrażanie LSR - granty  

 

    

1. Czy realizacja 

operacji przyczyni się 

do osiągnięcia celów 

ogólnych LSR ? 

 

celu 1. Wzrost jakości życia oraz poziomu 

aktywizacji społecznej i gospodarczej na 

terenie KOLD  

- tak  - nie 

celu 2. Zwiększenie turystycznej 

atrakcyjności oraz wypromowanie obszaru 

KOLD i jego dziedzictwa lokalnego      

- tak 

  

 - nie 

2. Czy realizacja 

operacji przyczyni się 

do osiągnięcia celów 

szczegółowych LSR ? 

 

celu 1.1. Wzrost udziału mieszkańców w 

działaniach kulturalnych opartych o centra 

kultury i integracji                                                      

- tak 

  

 - nie 

celu 1.2. Tworzenie miejsc pracy oraz 

wspieranie rozwoju w firmach na obszarze 

LSR   

- tak 

  

 - nie 

- celu 1.3. Wzmocnienie kapitału 

społecznego mieszkańców obszaru KOLD  

- tak 

  

 - nie 

Celu 2.1. Zwiększenie aktywności 

turystyczno – rekreacyjnej  na obszarze 

KOLD 

- tak 

  

 - nie 

celu 2.2. Wykorzystanie dziedzictwa 

lokalnego w promowaniu obszaru KOLD 

- tak 

  

 - nie 

3. Czy operacja jest 

zgodna z 

przedsięwzięciami 

planowanymi w 

ramach LSR ? 

 

przedsięwzięcie 1. – Tworzymy podstawowa 

infrastrukturę kulturalną 

- tak 

  

 - nie 

przedsięwzięcie 2. Wspieramy rozwój 

orkiestr i zespołów artystycznych 

- tak 

  

 - nie 

przedsięwzięcie  3. – Przedsiębiorczość 

rozwija LGD KOLD 

- tak 

  

 - nie 

przedsięwzięcie 4. – Podnosimy wiedzę i 

aktywizujemy społeczeństwo obszaru 

KOLD 

- tak 

  

 - nie 

przedsięwzięcie 7. – Rozwijamy 

infrastrukturę turystyczna i rekreacyjną 

- tak 

  

 - nie 

przedsięwzięcie 8. -  Rozwijamy 

infrastrukturę turystyczna i rekreacyjną 

- tak 

  

 - nie 

- przedsięwzięcie 10. – Promujemy obszar 

KOLD i jego lokalne dziedzictwo  

- tak 

  

 - nie 



Uzasadnienie zgodności operacji z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR ( w 

uzasadnieniu wykazać, że ocenianą operację można uznać za operację rekomendowaną w 

ramach LSR) : …………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Głosuję za uznaniem/ nie uznaniem *operacji za zgodną z LSR  

 

 

 

……………………  …………………………………………   …………………………….. 

 Data wypełnienia            Imię i nazwisko członka Rady                     podpis członka Rady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOKALNE KRYTERIA WYBORU  

Nr wniosku ………………………….. 

Nazwa wnioskodawcy ……………… 

Tytuł operacji ………………………. 

wdrażanie LSR - podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej 

Treść odpowiedz Zakres 

punktów 

Przyznana 

ocena  

1. Wnioskodawca a. Złożone przez 

wnioskodawcę dokumenty 

są kompletne pod wzgl. 

Merytorycznym, 

prawidłowo wypełnione i 

spójne (w przypadku 

projektów w budowlanych 

wymagana jest ostateczne 

pozwolenie) 

 

- Wniosek jest 

kompletny – 

zawiera 

wszystkie 

wymagane 

dokumenty (w 

przypadku 

projektów 

budowlanych 

ostateczne 

decyzje) -2 pkt. 

 

- wniosek nie 

jest spójny– 1 

pkt.  

 

 

b. wniosek nie jest spójny 

oraz nie jest prawidłowo 

wypełniony  

 

0 pkt.  

2. Innowacyjność 

projektu 

a. innowacyjne projekty to 

te które na obszarze LGD 

wdrażają nowe lub 

znacząco udoskonalone 

produkty, usługi, procesy 

lub cechują się 

nowoczesną organizacją, 

a także/lub mobilizują 

istniejące zasoby 

przyrodnicze, 

historyczne, kulturowe 

lub społeczne. W 

przypadku zasobów 

historyczno-kulturowych 

oczekiwane są operacje 

nawiązujące do 

dziedzictwa kulturowego 

obszaru, w tym kreujące 

produkty lokalne, oparte 

na tych zasobach. 

 

3 pkt.  

b. innowacyjne projekty to 

te które na terenie gminy 

wdrażają nowe lub 

znacząco udoskonalone 

produkty, usługi, procesy 

lub cechują się 

2 pkt. 



nowoczesną organizacją, 

a także/lub mobilizują 

istniejące zasoby 

przyrodnicze, 

historyczne, kulturowe 

lub społeczne. W 

przypadku zasobów 

historyczno-kulturowych 

oczekiwane są operacje 

nawiązujące do 

dziedzictwa kulturowego 

obszaru, w tym kreujące 

produkty lokalne, oparte 

na tych zasobach. 

c. innowacyjne projekty to 

te które w danej 

miejscowości wdrażają 

nowe lub znacząco 

udoskonalone produkty, 

usługi, procesy lub 

cechują się nowoczesną 

organizacją, a także/lub 

mobilizują istniejące 

zasoby przyrodnicze, 

historyczne, kulturowe 

lub społeczne. W 

przypadku zasobów 

historyczno-kulturowych 

oczekiwane są operacje 

nawiązujące do 

dziedzictwa kulturowego 

obszaru, w tym kreujące 

produkty lokalne, oparte 

na tych zasobach. 

1 pkt. 

nie jest innowacyjny 0 pkt.  

Uzasadnienie 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Ocena na podstawie oświadczenia zawartego we wniosku w opisie operacji oraz w biznesplanie (w 

sekcji  dotyczącej zatrudnienia) oraz jako dodatkowy załącznik w postaci oświadczenia o 

przynależności do określonej grupy defaworyzowanej  
3. Wnioskodawca jest 

osobą defaworyzowaną 
a. Tak 
Wnioskodawca rekrutuje się z grupy  

osób defaworyzowanych 

określonych w LSR – Młodzież 

wchodząca na rynek pracy (do 25 

roku życia), Osoby starsze (50+), 

Długotrwale bezrobotni (powyżej pół 

roku)  

 

1 pkt.  

b. Nie 
Wnioskodawca nie rekrutuje się  z 

grupy defaworyzowanej określonej 

w LSR. 

0 pkt. 



Uzasadnienie 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

Lub:  

Wnioskodawca 

zatrudni w ramach 

realizacji operacji 

osoby defaworyzowane  

 

a. Tak 
Wnioskodawca deklaruje we 

wniosku oraz w biznesplanie w 

sekcji VIII  w wierszu „nazwa 

stanowiska” (wyraźnie wskaże że 

będzie to osoba defaworyzowana),  

zatrudni w ramach realizacji projektu 

osoby z grupy defaworyzowanej 

określonej w LSR oraz złoży 

stosowane oświadczeni o 

zatrudnieniu osoby rekrutującej się z 

grupy defaworyzowanej  

 

1 pkt.  

b. Nie 
Wnioskodawca nie złożył deklaracji, 

iż zatrudni osoby z grupy 

defaworyzowanej określonej w LSR 

0 pkt.  

Ocena na podstawie oświadczenia zawartego we wniosku oraz w biznesplanie 

4. Operacja pozwala 

na: 

Utworzenie nowych 

miejsc pracy (dotyczy 

premii na uruchomienie 

działalności 

gospodarczej lub dotacji 

związanej z rozwojem 

firmy o wartości powyżej 

25.000 zł.) 

 

a. 1 miejsce pracy 
( przy uruchomieniu działalności pod 

uwagę bierze się samozatrudnienie, 

przy rozwoju zatrudnienie 1  nowej 

osoby licząc  etat średniorocznie) 

1pkt.  

b. 2 miejsca pracy lub więcej  

( przy rozwoju przedsiębiorstwa 

wnioskodawca zatrudni powyżej 2 

osób licząc średniorocznie cały etat).  
  

2 pkt 

c. utrzymanie co najmniej 1 

miejsca pracy  
(dotyczy rozwoju firmy przy 

wnioskowaniu o kwotę do 25.000 

zł.) 

1 pkt. 

5. Operacja dotyczy 

rozwoju działalności 

podmiotu ekonomii 

społecznej  

 

a. Tak  
Preferowane będą operacje składane 

przez wnioskodawców 

reprezentujących przedsiębiorczość, 

społeczną – spółdzielnie społeczne; 

kryterium stanowi uzasadnienie 

realizacji operacji w ramach LSR.   

1 pkt.  

b. Nie  
Operacja nie dotyczy i nie określa 

tworzenie miejsc pracy i rozwój w 

ramach ekonomii społecznej. 

0 pkt. 

6. Wnioskodawca wziął 

udział w szkoleniu LGD 

KOLD 

przygotowującym do 

danego naboru 

wniosków 

 

a. Tak 
 Preferowane projekty podmiotów 

korzystających ze szkoleń 

organizowanych przez LGD celem 

prawidłowego zapewnienia 

przygotowania wniosków i 

wydatkowania środków 

2 pkt.  

b. Nie  
Wnioskodawca nie wziął udziału w 

szkoleniu przygotowanym przez 

0 pkt. 



LGD 
Ocena na podstawie list obecności na szkoleniach 

7. Wnioskodawca 

zamieszkuje lub 

prowadzi działalność 

na obszarze LGD 

KOLD minimum pół 

roku  przed złożeniem 

wniosku do LGD 

 

a. Tak 
Wnioskodawca spełniając warunek 

przyczynia się do rozwoju obszaru. 

4 pkt.   

b. Nie  
Wnioskodawca nie spełnia warunku. 

0 pkt.  

8. Wnioskodawca 

oświadczył, że oznaczy 

zrealizowaną 

inwestycję tabliczką 

LGD KOLD 

 

a. Tak  
( wnioskodawca złożył 

oświadczenie, w którym zawarł 

informacje o planowanym 

oznaczeniu tabliczką wykonaną 

inwestycję celem promowania 

dofinansowania z funduszy unijnych) 

1 pkt.   

b. Nie   
(wnioskodawca nie złożył 

oświadczenia) 

0 pkt.  

9. Celem części 

inwestycji objętej 

wnioskiem jest ochrona 

środowiska i 

przeciwdziałanie 

zmianom klimatycznym 

  

a. Tak  
Preferowane są operacje opisane 

przez wnioskodawcę wraz z 

realizacją działań służących ochronie 

środowiska i przeciwdziałanie 

zmianom klimatycznym i 

wnioskodawca we wniosku opisał 

planowane rozwiązanie.  

1 pkt.   

b. Nie  
Wnioskodawca nie opisał we 

wniosku działań służących ochronie 

środowiska lub przeciwdziałanie 

zmianom klimatycznym. 

0 pkt. 

10. Wnioskodawca  

deklaruje założenie lub 

rozwój działalności 

gospodarczej na 

obszarze LGD w 

zakresie:  
 

a. Turystyka, rekreacja, 

wypoczynek  (W opisie 

operacji wnioskodawca 

zawrze jeden z w/w dziedzin 

rozwoju obszaru) 

lub: 

2 pkt.  

b. Produkty lokalne, rzemiosło 

rękodzieło, lokalne 

dziedzictwo 

( Promowane projekty 

przyczyniające się do 

promowania, wytwarzania, 

kultywowania i promocji 

produktów lokalnych)  

 lub: 

2 pkt. 

c. Inne usługi ( związane z 

rozwojem obszaru lokalnego 

i promowaniem dziedzictwa 

lokalnego) 

lub 

2 pkt. 

d. Przetwarzanie lub 

dystrybucja żywności 

pochodzenia roślinnego lub 

zwierzęcego lub 

wprowadzanie tej żywności 

3 pkt.  



na rynek 

11. Wysokość 

wnioskowanej kwoty: 

(Nie dotyczy 

podejmowania 

działalności 

gospodarczej)   

a. wnioskowane do 150 tys. zł 3pkt  
b. wnioskowane od 150 tys. – 

200 tys. zł  
2pkt  

c. wnioskowane powyżej 200 tys. 

zł 
0 pkt.   

12. Wnioskodawca: a. posiada wykształcenie lub 

doświadczenie w zakresie 

realizowanego zadania  

2pkt.  

b. wnioskodawca nie posiada 

wykształcenia ani doświadczenia 
0 pkt.   

    

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania 25 pkt / minimalna liczba punktów ( 40%) – 10 

pkt. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach podejmowania działalności 

gospodarczej 22 pkt. / minimalna liczba punktów (40%) – 9 pkt.   

   …………………………………          ……………………            ……………………. 

Data imię i nazwisko Członka Rady               Suma punktów                   Podpis Członka Rady 


