
Znak sprawy:   

 

CZĘŚĆ B: OCENA SPEŁNIANIA LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI 

 

KARTA OCENY SPEŁNIANIA LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI 

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA BIEBRZAŃSKI DAR NATURY 

 

KRYTERIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH OPERACJI BEZ WZGLĘDU NA ŹRÓDŁO 

FINANSOWANIA 

 

Lp. KRYTERIUM Punktacja Ocena 

1.  

Opis kryterium: 

Skorzystanie przez wnioskodawców osobiście z doradztwa w zakresie wniosku w biurze LGD. W trosce  

o wysoką jakość składanych wniosków oraz efektywność świadczonego doradztwa premiuje się 

wnioskodawców, którzy korzystali z doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD/ekspertów 

zatrudnionych na zlecenie biura LGD w zakresie przygotowania wniosku /biznesplanu w terminie 

wcześniejszym niż 3 ostatnie dni robocze trwania naboru.  

Doradztwo: 0-5 

Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa biura/Wnioskodawca korzystał z 

doradztwa biura w ciągu 3 ostatnich dni roboczych trwania naboru. 
0  

Wnioskodawca korzystał z doradztwa biura wcześniej niż 3 ostatnie dni 

robocze trwania naboru 
5  

Uzasadnienie: 

 

 

2.  

Spełnienie kryterium: 

Wpływ operacji na grupy defaworyzowane zidentyfikowane w LSR w pkt. Diagnoza. Preferuje się operacje 

realizowane przez wnioskodawców będących przedstawicielami grup defaworyzowanych lub operacje 

oddziaływujące pozytywnie na grupę defaworyzowaną.  

W przypadku stwierdzenia, iż wnioskodawca nie jest przedstawicielem grupy defaworyzowanej lub operacja 

nie będzie skierowana do osób defaworyzowanych nie przyznaje się punktów. 

Oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane: 0-7 

Wnioskodawca nie jest przedstawicielem grupy defaworyzowanej lub do 

takiej grupy nie jest kierowane wsparcie w projekcie 
0  

Wnioskodawca jest przedstawicielem grupy defaworyzowanej lub do takiej 

grupy kierowane jest wsparcie 
7  

Uzasadnienie: 

 

 

3.  

Spełnione kryterium: 

Premiowane będą operacje, których miejsce (lokalizacja operacji lub adres prowadzenia działalności 

gospodarczej) realizacji znajduje się w miejscowości liczącej do 5 tys. mieszkańców (wg stanu na dzień 

31.12.2013 r.). Operacje realizowane poza miejscowościami do 5 tys. mieszkańców nie otrzymają pkt. 

Miejsce realizacji operacji: 0-6 

Operacja realizowana jest w miejscowości zamieszkałej przez więcej niż 5 tys. 

mieszkańców 
0  

Operacja realizowana jest w miejscowości do 5 tys. mieszkańców włącznie 6  

Uzasadnienie: 

 

 



 

 

 

KRYTERIA DLA OPERACJI FINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA 

RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I PROMOCJA 

Lp. KRYTERIUM Punktacja Ocena 

1. 

Opis kryterium: 

Zgodność realizowanej operacji z celami przekrojowymi PROW 2014-2020: ochrona środowiska i/lub 

przeciwdziałanie zmianom klimatu. Za zgodność z poszczególnymi celami przekrojowym, rozumianymi jako 

wszelkie działania wykazane w projekcie, które sprzyjają tym celom, operacja uzyskuje 1 punkt. W 

przypadku nie stwierdzenia zgodności z żadnym celem przekrojowym operacja nie uzyskuje punktów 

Projekt wpisuje się w cele przekrojowe PROW 2014-2020 dotyczące ochrony 

środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu: 
0-2 

Projekt niezgodny z celem przekrojowym w zakresie ochrony środowiska i 

przeciwdziałania zmianom klimatu 
0  

Projekt zgodny z celem przekrojowym w zakresie ochrony środowiska 1  

Projekt zgodny z celem przekrojowym w zakresie przeciwdziałania zmianom 

klimatu 
1  

Uzasadnienie: 

 

 

2. 

Spełnienie kryterium: 

Wnioskodawca wykazał innowacyjny charakter realizowanej operacji lub działań realizowanych w ramach 

operacji. Przez innowacyjność rozumie się zastosowanie lub wprowadzenie nowych lub ulepszonych 

produktów, procesów (technologii), metod organizacji lub marketingu poprzez praktyczne wykorzystanie 

lokalnych zasobów unikalnych i charakterystycznych na obszarze LSR (przyrodniczych, historycznych, 

kulturalnych czy społecznych). Innowacyjne może być ich nietypowe, niestandardowe wykorzystanie czy 

promocja. W przypadku nie stwierdzenia innowacyjnego charakteru operacji nie przyznaje się punktów. 

Innowacyjność operacji: 0-2 

Operacja nie ma charakteru innowacyjnego 0  

Operacja ma charakter innowacyjny 2  

Uzasadnienie: 

 

 

3a. 

dotyczy tylko ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH 

Spełnione kryterium: 

LGD premiuje operacje, w których Wnioskodawca wykazał wkład własny finansowy. Zaangażowanie 

środków własnych, tych które stanowią podstawę do wyliczenia kwoty premii, wpływają na zwiększenie 

racjonalności planowania wydatków w ramach operacji. W przypadku nie stwierdzenia wkładu własnego  

w realizowaną operację nie przyznaje się punktów. 

Wkład własny wnioskodawcy: 0-5 

Nie wykazano wkładu własnego finansowego 0  

Wykazano wkład własny finansowy do 25 tys. zł włącznie 3  

Wykazano wkład własny finansowy powyżej 25 tys. zł.  5  

Uzasadnienie: 

 

 

Dotyczy ZAKŁADANIA I ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH 



4. 

Spełnione kryterium: 

Wnioskodawca tworzy więcej miejsc pracy niż wymagane minimum Programowe (powyżej jednego stałego 

miejsca pracy w przeliczeniu na pełne średnioroczne etaty). Premiuje się wnioskodawców, którzy tworzą 

więcej niż wymagane Programem miejsca pracy w oparciu o umowę o pracę.  

Ilość tworzonych miejsc pracy: 0-5 

Wnioskodawca nie przewiduje dodatkowych miejsc pracy 0  

Wnioskodawca przewiduje utworzenie stałego miejsca pracy w przeliczeniu 

do 0,5 średniorocznego etatu 
2  

Wnioskodawca przewiduje utworzenie stałego miejsca pracy w przeliczeniu 

na powyżej 0,5 do 1 średniorocznego etatu 

4  

Wnioskodawca przewiduje utworzenie stałego miejsca pracy w przeliczeniu 

na powyżej jednego średniorocznego etatu 

5  

Uzasadnienie: 

 

 

 

 

WYNIK OCENY SPEŁNIANIA LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI 

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba 

punktów 

  

Operacja uzyskała łącznie:  pkt 

Co stanowi          % maksymalnej liczby pkt. 

Uzasadnienie: 

 

 

Oceniający (Członek Rady) 

Imię i nazwisko 

Członka Rady 
  

Data i podpis 
  

 

 


