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 Załącznik nr 9d 

 

KARTA MERYTORYCZNA 

OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW 

 

Działanie – Inkubator przetwórstwa lokalnego 

Cel ogólny Poprawa sytuacji na lokalnym runku pracy 

Cel szczegółowy Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości 

Przedsięwzięcie Tworzenie nowych miejsc pracy 

Wprowadzenie nowych, innowacyjnych technologii i rozwiązań 

Wskaźnik produktu Liczba utworzonych inkubatorów przetwórstwa lokalnego 

Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje 

Liczba operacji ukierunkowanych na ochronę środowiska i podnoszenie świadomości ekologicznej 

Wskaźnik rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy 
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Lp. Lokalne kryteria wyboru operacji 

Przewidziana 

ilość punktów za 

kryterium 

Przyznaję 

punktów 

1 Wnioskodawca jest członkiem LGD Dolina Noteci i ma opłaconą składkę członkowską: 

TAK – 5 pkt 

NIE  – 0 pkt 

Okres przynależności sprawdzany na dzień złożenia wniosku.  

Kryterium preferuje osoby zaangażowane społecznie, działające w LGD na rzecz lokalnej 

społeczności. Poświadczeniem jest uchwała o przyjęciu do Stowarzyszenia lub inny dokument 

potwierdzający przyjęcie osoby fizycznej lub firmy ze wskazaniem osobowej reprezentacji. 

5 lub 0 

 

2. Zaplanowano działania informujące o dofinansowaniu ze środków PROW, zgodnie z 

wytycznymi (zgodnie z Księgą Wizualizacji PROW 2014-2020): 

Strona internetowa – 2 pkt 

Brak informacji – 0 pkt 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia – 2 

Działania informujące o źródłach dofinansowania, które wpływa na rozpowszechnianie roli 

funduszy unijnych PROW 2014-2020 na terenach wiejskich. 

2 lub 0 
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3. 

 

Operacja zakłada utworzenie stanowisk pracy: 

Jedno lub więcej – 14 pkt 

Brak etatów – 0 pkt 

Liczba stanowisk pracy wynika ze złożonej dokumentacji. Kryterium wynika z konsultacji 

społecznych, diagnozy i analizy SWOT. Kryterium przyczynia się do realizacji wskaźnika 

rezultatu zawartego w LSR. Premiuje się operacje wpływające na słabe strony m. in. duże 

bezrobocie. 

14 lub 0 

 

4. W ramach operacji zostanie zatrudniona osoba należąca do grupy defaworyzowanej – 2 pkt 

W  ramach operacji nie zostanie zatrudniona osoba należąca do grupy defaworyzowanej – 0 pkt 

Potwierdzeniem jest dołączone oświadczenie o zamiarze zatrudnienia ww osoby. Kryterium 

przyjęto, aby zachęcić wnioskodawców do zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej. 

2 lub 0 

 

5. Planowany czas realizacji po podpisaniu umowy:  

do 18 miesięcy – 8 pkt 

powyżej 18 miesięcy do 20 miesięcy – 4 pkt 

Powyżej 20 miesięcy – 0 pkt 

Kryterium rozłączne. 

Informacja zawarta we wniosku, dokumentach dodatkowych lub oświadczeniu wnioskodawcy. Czas realizacji liczony od dnia 

podpisania umowy. Preferuje się operacje, które przewidują krótszy czas realizacji, co wiąże się również z ogólną gotowością 

projektu do wykonania. 

W ramach wyliczenia pkt dla kryterium, brane będą pod uwagę tylko pełne miesiące, co również każdorazowo jest 

odzwierciedlone w formularzu oceny własnej. 

8 lub 4 lub 0 

 



                                                                             

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

 

Stowarzyszenie „Dolina Noteci” 

ul. Sienkiewicza 2 

64-800 Chodzież 

 

6. Możliwość realizacji działań przy założonym czasie i budżecie – 5 pkt 

Brak możliwości realizacji zadań przy założonym czasie i budżecie – 0 pkt 

Członkowie Rady oceniają na podstawie złożonego wniosku i dokumentów dodatkowych 

realność przedstawionych założeń. Budżet sporządzony w rzetelny i przejrzysty sposób, koszty i 

czas realizacji projektu są oszacowane na realnym poziomie. Kryterium wynika z konsultacji 

społecznych. 

5 lub 0 

 

7. Wnioskodawca wziął udział w: 

Budowie LSR – 2 pkt 

Szkoleniu przed naborem – 2 pkt 

Doradztwie indywidualnym w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem naboru – 2 pkt 

Żadne z powyższych – 0 pkt 

Kryterium łączne. Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 6. Ilość przyznanych punktów 

określa się na podstawie list obecności i karty doradztwa. Preferuje się: operacje zgłoszone w 

trakcie budowy LSR, osoby biorące udział w konsultacjach społecznych dot. budowy LSR, jak 

również osoby korzystające ze szkoleń i doradztwa indywidualnego w trakcie przygotowania 

wniosku. 

6 lub 4 lub 2 lub 

0 

 



                                                                             

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

 

Stowarzyszenie „Dolina Noteci” 

ul. Sienkiewicza 2 

64-800 Chodzież 

 

8. Wnioskodawca przewidział wykorzystanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i 

podnoszeniu świadomości ekologicznej lub przeciwdziałających zmianom klimatu– 3 pkt 

Wnioskodawca nie przewidział wykorzystania rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i 

podnoszeniu świadomości ekologicznej lub przeciwdziałających zmianom klimatu – 0 pkt 

Wnioskodawca opisał zaplanowane działania i narzędzia oraz uzasadnił ich wykorzystanie w 

kontekście prowadzonej działalności. Kryterium wynika z konsultacji społecznych, diagnozy i 

analizy SWOT. Preferuje się operacje uwzględniające aspekt ekologiczny: inwestycyjny i 

edukacyjny. 

3 lub 0 

 

9. Realizacja operacji wykorzystuje lokalne produkty – 4 pkt 

Realizacja operacji nie wykorzystuje lokalnych produktów – 0 pkt 

Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku. Kryterium wynika z konsultacji społecznych oraz 

z diagnozy i analizy SWOT. Preferuje się operacje, które przyczyniają się do promocji i rozwoju 

lokalnych produktów i usług lub podstawą są lokalne produkty rolne wytwarzane na obszarze 

objętym LSR. 

4 lub 0 

 

10. Wyczerpujące uzasadnienie realizacji projektu – 5 pkt 

Niewystarczające uzasadnienie realizacji projektu – 0 pkt 

Wynika z opisu we wniosku lub oświadczenia. Kryterium wynika z konsultacji społecznych. 

5 lub 0 
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11. Wnioskodawca nastawiony jest na działalność innowacyjną: 

TAK – 5 pkt 

NIE – 0 pkt 

 

Wnioskodawca opisał zaplanowane innowacyjne działania i narzędzia oraz uzasadnił ich 

wykorzystanie w kontekście prowadzonej działalności. Kryterium wynika z konsultacji 

społecznych, diagnozy i analizy SWOT. 

5 lub 0 

 

12. Jakość składanych wniosków: 

Wniosek został sporządzony w sposób rzetelny, staranny, dostarczony ze wszystkimi 

załącznikami i dokumentami dodatkowymi potrzebnymi do realizacji projektu – 5 pkt 

Wniosek został sporządzony w sposób rzetelny lecz dostarczony bez dokumentów niezbędnych 

do realizacji projektu – 0 pkt  

Kryterium wynika z konsultacji społecznych oraz z diagnozy i analizy SWOT.  Premiowani są 

wnioskodawcy, którzy dołożą wszelkich starań by ich projekt był jak najwyższej jakości 

dostarczony z odpowiednimi dokumentami. Preferowane są operacje posiadające odpowiednie 

uzasadnienie racjonalności i konieczności poniesienia wydatków, a proponowana wysokość 

kosztów znajduje swoje uzasadnienie w załączonych ofertach, projektach, kosztorysach oraz 

innych dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cen. 

5 lub 0 
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13. Projekt skierowany jest do: 

Wszystkich mieszkańców obszaru LGD – 5 pkt 

Ograniczonej liczby osób – 0 pkt 

 

Preferuje się operacje, które będą dostępne dla wszystkich. Wynika z opisu we wniosku. 

5 lub 0 

 

14. Operacja jest opracowana z udziałem lokalnej społeczności (konsultacje społeczne) - 5 pkt 

Operacja nie jest opracowana z udziałem lokalnej społeczności – 0 pkt 

 

Konsultacje społeczne: operacja wynika z konkretnych potrzeb danej społeczności i rozwiązuje 

lokalny problem, co zostało poparte konsultacjami społecznymi. Wnioskodawca powinien 

udokumentować przeprowadzenie konsultacji społecznych, w formie np. spotkań, badania 

ankietowego, innych. Konsultacje społeczne realizacji operacji powinno odbyć się w 

miejscowości lub na obszarze, na którym będzie realizowana operacja. Kryterium weryfikowane 

będzie w oparciu o opis we wniosku oraz dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie i 

wyniki konsultacji przedłożone wraz z dokumentacją aplikacyjną przez Wnioskodawcę. 

 

5 lub 0 

 

15. Czy realizacja projektu przyczyni się do pobudzenia aktywności mieszkańców i wzmocnienia 

ich więzi z miejscem zamieszkania (wpływ na rozwój kwalifikacji, zainteresowań, 

zagospodarowanie wolnego czasu itp.)  

TAK – 3 pkt 

NIE – 0 pkt 

3 lub 0 
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16.  Zakres usług świadczonych przez inkubator obejmuje: 

Doradztwo dla osób planujących podjęcie działalności gospodarczej – 4 pkt 

Doradztwo księgowo-rachunkowe – 4 pkt 

Działania sieciujące lokalnych przedsiębiorców – 4 pkt 

Żadne z powyższych – 0 pkt 

Preferuje się szeroki wachlarz usług, co jest podstawą funkcjonowania inkubatora. Świadczenie 

różnego rodzaju usług w jednym miejscu gwarantuje otrzymanie informacji w jednym czasie i 

pozwoli wnioskodawcy uzyskać poradę, odpowiedź czy usługę.        

12 lub 8 lub 4 lub 

0 

 

 Suma przyznanych punktów (max 89):  

Wniosek uzyskał/nie uzyskał* minimalnej ilości 27 punktów (co stanowi 30% możliwej do zdobycia ilości punktów). 

Kryteria strategiczne (premiujące), brane pod uwagę w przypadku równej ilości punktów: nr 3, nr 4, nr 8, nr 11 

Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: …………………………………, słownie: ………………………………………………………………. 

 

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

Przewodniczący Rady             data         

 

        

*niepotrzebne skreślić 
                                                      


