
Załącznik 3 do regulaminu naboru 

1 

 

KARTA OCENY 

operacji według Kryteriów Wyboru Operacji dla celu szczegółowego 3 

Miejsce na pieczątkę 

 

 

 

KARTA OCENY  

operacji według Kryteriów Wyboru Operacji 

dla celu szczegółowego 3 

Numer wniosku:  

 

 

Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy: 

 

DZIAŁANIE PROW 2014-2020  

W RAMACH WDRAŻANIA LSR 

 Podejmowanie działalności gospodarczej 

 Rozwijanie działalności gospodarczej 

Imię i nazwisko członka Rady 

 

Kryteria merytoryczne 

Kryteria i opis Punktacja Przyzna

ne 

punkty 

1. Czy planowane działanie jest jedną z 
kluczowych branż dla rozwoju obszaru Wzgórz 
Dalkowskich? 
(Kluczowe branże to gastronomia, hotelarstwo, 
drobny handel, usługi, a także przedsiębiorstwa 
wykorzystujące nowoczesne technologie 
przyjazne środowisku). 
 
 
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i 
biznesplanie. 
 

 
 

 
Tak – 1 pkt; 

 
Nie – 0 pkt. 
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Uzasadnienie: 

2. Czy planowane działania sprzyjają ochronie 
środowiska i klimatu? 
(W operacji zaplanowano podjęcie działań 
sprzyjających zachowaniu przyrody i 
zachowaniu różnorodnych form jej ochrony, w 
tym działań minimalizujących skutki złego 
wpływu na środowisko). 
 
 
Jeśli operacja odnosi się tylko do jednego 
zjawiska przyznany będzie 1 pkt. 
 
 
Jeśli operacja odnosi się do  dwóch zjawisk 
przyznane zostaną 2 pkt. 
 
 
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
informacji zawartych we wniosku o przyznanie 

 
a) W ramach realizowanej operacji 

planuje się zastosować materiały, 
sprzęt  czy narzędzia zgodnie z 
nowoczesnymi technologiami 
przyczyniając się do zastosowania 
ekologicznych rozwiązań gospodarki, 
zastosowania ekologicznych 
materiałów, prowadzenia usług 
nieoddziałujących negatywnie na 
środowisko – 1 punkt 

b) Operacja zawiera elementy mające 
wpływ na podniesienie świadomości 
w zakresie przestrzegania zasad 
ochrony przyrody czy 
przeciwdziałania zagrożeniom 
środowiska  (np. szkolenia, materiały 
edukacyjne itp.) – 1 punkt 
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https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/ochrona-przyrody
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/srodowisko
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pomocy: 
 
a) Wnioskodawca powinien wskazać rodzaj 
materiałów, sprzętu czy narzędzi, które 
zastosuje podczas realizacji operacji. 
 
 
b) Wnioskodawca powinien wykazać jakie 
działania podejmie w w/w zakresie w ramach 
realizowanej operacji 
 

 

Uzasadnienie: 
 

3.  Okres zamieszkania / okres prowadzenia 
działalności gospodarczej Wnioskodawcy na 
obszarze LGD 
 
 
W przypadku operacji polegającej na 
podejmowaniu działalności kryterium będzie 
weryfikowane na podstawie zaświadczenia z 
Ewidencji ludności, które Wnioskodawca 
zobowiązany jest  przedstawić do  wniosku o 
przyznanie pomocy w celu udokumentowania 
spełnienia kryterium.  
 
W przypadku operacji polegającej na rozwijaniu 
działalności kryterium będzie weryfikowane na 
podstawie wydruku z CEiDG lub KRS lub innego 
dokumentu potwierdzającego wykonywanie 
działalności gospodarczej na terenie LGD, które 
Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić 
do wniosku  o przyznanie pomocy.  
 
Okres zamieszkania / prowadzenia działalności 
gospodarczej liczony jest do dnia złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy. 
 
Brak jednoznacznego udowodnienia spełnienia 
kryterium skutkuje przyznaniem 0 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
załączonych w/w dokumentów.  
 

 
 

1. Wnioskodawca ubiegający się o 
przyznanie pomocy w ramach 
podejmowania działalności 
gospodarczej zamieszkuje na 
terenie LGD do dnia złożenia 
wniosku: 

 
a) od 12 miesięcy do 2 lat  – 1 pkt 

b) powyżej 2 lat do 3 lat - 2 pkt 

c) powyżej 3 lat i nadal zamieszkuje -  

3 pkt 

 
lub 
 

2. Podmiot ubiegający się o 
przyznanie pomocy w ramach 
rozwoju działalności gospodarczej 
wykonuje działalność gospodarczą 
na terenie LGD do dnia złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy: 
 

a) powyżej 365 dni do 2 lat – 1 pkt, 
 

b) powyżej 2 lat do 3 lat  -  2 pkt, 
 

c) powyżej 3 lat – 3 pkt, 
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Uzasadnienie: 
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4. Czy operacja posiada innowacyjny 
charakter? 
 

(Za innowacje uważa się najróżniejsze fakty, 

procesy i zjawiska o charakterze technicznym, 

organizacyjnym, społecznym lub 

psychologicznym, w szczególności nietypowe, 

niestandardowe wykorzystanie lub promocję 

lokalnych zasobów przyrodniczych, 

kulturowych, historycznych na obszarze 

objętym LSR  

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i 
biznesplanie. 
 

 
 

a) Operacja nie ma charakteru 

innowacyjnego – 0 pkt 

b) Operacja ma charakter 

innowacyjny a przedstawione w 

projekcie fakty, procesy i zjawiska, 

są nietypowe i niestandardowe  na 

obszarze 1 miejscowości należącej 

do gminy z obszaru Wzgórz 

Dalkowskich – 1 pkt 

c) Operacja ma charakter 

innowacyjny a przedstawione w 

projekcie fakty, procesy i zjawiska, 

są nietypowe i niestandardowe  na 

obszarze więcej niż 1 miejscowości 

z jednej gminy należącej do 

Wzgórz Dalkowskich – 2 pkt 

d) Operacja ma charakter 

innowacyjny a przedstawione w 

projekcie fakty, procesy i zjawiska, 

są nietypowe i niestandardowe  na 

obszarze co najmniej 8 gmin ze 

Wzgórz Dalkowskich – 3 pkt, 
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Uzasadnienie: 
 

5. Czy Beneficjent  zobowiązuje się do 
utworzenia i utrzymania miejsca pracy dla 
osób z grup defaworyzowanych określonych w 
LSR lub czy należy do grupy defaworyzowanej 
w przypadku  podejmowania działalności 
gospodarczej (samozatrudnienie)? 
 
GRUPY DEFAWORYZOWANE: 

 osoby bezrobotne, w tym długotrwale  
Osoba bezrobotna – zarejestrowana w urzędzie 
pracy,  
Osoba bezrobotna długotrwale - pozostająca w 
rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie 
przez okres ponad 12 miesięcy w okresie 
ostatnich 2 lat 
- zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy.) 

 
 
 
 

a) Utworzenie i utrzymanie miejsca 
pracy dla 1  osoby należącej do 
grupy defaworyzowanej – 1 pkt, 
 

b) Utworzenie i utrzymanie miejsca 
pracy dla  2 osób należących do 
grup defaworyzowanych – 2 pkt, 
 

c) Utworzenie i utrzymanie  miejsca 
pracy dla powyżej 2 osób 
należących do grup 
defaworyzowanych – 3 pkt 
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 osoby do 35 roku życia, 
 osoby powyżej 50 roku życia,  
 osoby niepełnosprawne – posiadające 

orzeczenie  
o niepełnosprawności  

 
 
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
złożonego przez Wnioskodawcę  pisemnego 
zobowiązania do wniosku, w którym wskaże 
liczbę i rodzaj osób zatrudnionych z grup 
defaworyzowanych. 
W kryterium weryfikowana będzie osoba a nie 
etat.  
 
 

 
 

Uzasadnienie: 
 

6. Czy Beneficjent oprócz 
samozatrudnienia lub stworzenia 1 
obligatoryjnego etatu, który wynika z 
przepisów rozporządzenia MRiRW z 
dnia 24 września 2015 r. 

zobowiązuje się do stworzenia dodatkowego 
etatu? 
 
 
Wnioskodawca złoży pisemne zobowiązanie 
do wniosku, w którym zobowiązany jest 
wskazać planowaną  liczbę utworzonych 
etatów, ze wskazaniem wymiaru etatu. 
 
 

1. PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ:  

 
Beneficjent zobowiązuje się do stworzenia  
dodatkowych miejsc pracy w przeliczeniu 
na pełne etaty średnioroczne w wymiarze: 
 

a) niepełnego  etatu (np.  1/8,  ¼,  ½ 
etatu) – 1 pkt, 
 

b) 1 pełny etat – 2 pkt 
 

c) powyżej  1 pełnego etatu – 3 pkt  
 

2.  ROZWÓJ  DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ:  

 
Beneficjent zobowiązuje się do stworzenia  
dodatkowych miejsc pracy w przeliczeniu 
na pełne etaty średnioroczne w wymiarze: 
 
a) niepełnego  etatu (np.  1/8,  ¼,  ½ 
etatu) – 1 pkt, 
 
b) 1 – 2 etatów – 2 pkt 
 
c) powyżej 2 pełnych etatów  – 3 pkt 
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Uzasadnienie: 
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7. Czy realizacja planowanego przedsięwzięcia 
jest realna,  a przedstawiony biznesplan jest 
rzetelny i możliwy do zrealizowania? 
 
Biznesplan jest wiarygodny i możliwy do 
zrealizowania. Oparty na obiektywnych danych. 
Przeprowadzono szczegółową analizę rynku, 
grup docelowych, konkurencji i ryzyk, a 
przewidziane działania są spójne z wynikami 
tych analiz oraz zasobami, doświadczeniami, 
kwalifikacjami i możliwościami Wnioskodawcy. 
 
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie i 
zapisach w biznesplanie oraz przedstawionych 
załączników np. kosztorys, oferty itd. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Tak – 1 pkt 
 

Nie – 0 pkt; 
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Uzasadnienie: 

Łączna liczba punktów/ maksymalna ilość punktów możliwych do otrzymania …./ 16 

Czy operacja zdobyła wymagane minimum 
punktów (8 pkt) 

TAK  NIE  

Imię i nazwisko oceniającego Członka Rady  

Miejsce: Data:  

  

Podpis Przewodniczącego Rady: 

 


