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KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG KRYTERIÓW LOKALNYCH
LSR „DOLINA GIEŁCZWI”
DLA OSÓB FIZYCZNYCH PODEJMUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Numer wniosku
Imię i nazwisko / nazwa Wnioskodawcy
Zespół Oceniający w składzie: 1.
(imiona i nazwiska członków Rady)

I.

2.

Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

Ocena operacji dokonywana na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku o przyznanie pomocy i złożonych wraz z nim dokumentach,
a także w oparciu o informacje będące w posiadaniu LGD.
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Kryterium
Ilość utworzonych miejsc pracy w ramach realizacji operacji
a) Operacja zakłada utworzenie 1 miejsca pracy – 2 pkt
b) Operacja zakłada utworzenie 2 miejsc pracy – 6 pkt
c) Operacja zakłada utworzenie 3 miejsc pracy lub więcej – 8 pkt
Status Wnioskodawcy
a) Wnioskodawca jest osobą długotrwale bezrobotną zarejestrowaną w
PUP – 8 pkt
b) Wnioskodawca jest osobą bezrobotną powyżej 50 roku życia
zarejestrowaną w PUP – 8 pkt
c) Wnioskodawca jest osobą bezrobotną do 29 roku życia
zarejestrowaną w PUP – 8 pkt
d) Wnioskodawcą jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP - 4 pkt
e) Inny wnioskodawca – 0 pkt
Okres zameldowania na obszarze LSR:
a) Wnioskodawca jest nieprzerwanie zameldowany na obszarze
objętym LSR przez okres krótszy niż 1 rok liczony wstecz od daty
złożenia wniosku o przyznanie pomocy do LGD - 0 pkt
b) Wnioskodawca jest nieprzerwanie zameldowany na obszarze
objętym LSR przez okres min. 1 roku do 2 lat - liczony wstecz od
daty złożenia do LGD wniosku o przyznanie pomocy – 4 pkt
c) Wnioskodawca jest nieprzerwanie zameldowany na obszarze
objętym LSR przez okres powyżej 2 lat liczony wstecz od daty
złożenia do LGD wniosku o przyznanie pomocy – 8 pkt.
Miejsce realizacji projektu
a) Operacja jest realizowana poza miejscowością, w której znajduje
się siedziba gminy – 6 pkt
b) Operacja jest realizowana w miejscowości, w której znajduje się
siedziba gminy – 2 pkt
Przygotowanie Wnioskodawcy do realizacji operacji
a) Wnioskodawca posiada udokumentowane kwalifikacje i
doświadczenie zgodne z profilem działalności – 8 pkt
b) Wnioskodawca posiada udokumentowane kwalifikacje lub
doświadczenie zgodne z profilem planowanej działalności – 4 pkt
c) Wnioskodawca nie dysponuje kwalifikacjami i doświadczeniem
zgodnymi z planowanym profilem działalności - 0 pkt
Ochrona środowiska lub klimatu
a) Działalność uwzględnia zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu – 4 pkt
b) Działalność nie uwzględnia zastosowania rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu – 0 pkt
Korzystanie ze wsparcia oferowanego przez LGD w zakresie
przygotowania wniosku
a) Wnioskodawca skorzystał ze szkoleń i doradztwa indywidualnego
– 6 pkt
b) Wnioskodawca skorzystał z doradztwa indywidualnego – 4 pkt

Przyznane
punkty

Uzasadnienie
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c) Wnioskodawca nie skorzystał ze szkoleń i doradztwa
indywidualnego – 0 pkt
Wpływ operacji na rozwój branż kluczowych dla obszaru:
a) Podstawę działalności będą stanowiły lokalne produkty rolne - 6
pkt.
b) Podstawą działalności będą usługi związane z branżą turystyczną 6 pkt.
c) Operacja nie zakłada uzyskania wsparcia w jednej z branż
kluczowych dla obszaru LSR (wymienionych w lit. a -b) – 0 pkt
Innowacyjność
a) Operacja jest innowacyjna dla całego obszaru LSR – 6 pkt
b) Operacja jest innowacyjna dla jednej gminy z obszaru LSR – 4 pkt
c) Operacja nie jest innowacyjna – 0 pkt
Wkład własny – intensywność pomocy
a) Operacja zakłada minimalny wymagany wkład własny – 0 pkt
b) Operacja zakłada większy o minimum 5% wkład własny niż
wymagany minimalny – 4 pkt
Kompletność wniosku
a) Do wniosku dołączono wszystkie obligatoryjne załączniki – 6 pkt
b) Do wniosku dołączono tylko część obligatoryjnych załączników –
2 pkt
c) Do wniosku nie dołączono załączników – 0 pkt
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SUMA PUNKTÓW [min. 35 pkt. – max 70 pkt.]

II.

Wynik oceny operacji

W wyniku oceny, operacja uzyskała łączną liczbę punktów ……………………………………………………………………...
III.

Ustalenie kwoty wsparcia

1. Wysokość kwoty wsparcia jest zgodna z ustalonymi stawkami w LSR:
60 tys. zł – przy wkładzie własnym w wysokości od 10% - 20% wnioskowanej kwoty pomocy
80 tys. zł – przy wkładzie własnym w wysokości powyżej 20% wnioskowanej kwoty pomocy
100 tys. zł – przy wkładzie własnym w wysokości powyżej 30% wnioskowanej kwoty pomocy

TAK
TAK
TAK

NIE
NIE
NIE

2. Ustalono kwotę wsparcia w wysokości …………………………………………………………………………
Jeśli ustalono kwotę wsparcia niższą niż wnioskowana, należy podać uzasadnienie:

……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
(Czytelne podpisy Zespołu Oceniającego)

………………………………

…………………………………..

(pieczęć LGD)

(data)

Instrukcja wypełnienia karty:
a. Kartę należy wypełnić długopisem lub cienkopisem
b. 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.
c. W pkt. II i III karty oceny należy uzupełnić wymagane pola bądź zaznaczyć znakiem „x” właściwą odpowiedź TAK lub NIE.
d. W celu potwierdzenia wysokości deklarowanego przez Wnioskodawcę wkładu własnego, członkowie Rady powinni brać pod uwagę wartości określone w
Biznesplanie, VII. Zakres rzeczowo-finansowy operacji, tab. 7.1 Zestawienie przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji (pola: „wydatki
ogółem” i „wnioskowana kwota pomocy”).
Metodologia obliczania wkładu własnego:
Kwota wkładu własnego = wydatki ogółem – wnioskowana kwota pomocy
Poziom wkładu własnego:
kwota wkładu własnego x 100
% wkładu własnego =
kwota wnioskowana

