
 
 
 

 

Załącznik nr 9c 

 

KARTA MERYTORYCZNA 

OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW 

Działanie – rozwijanie działalności gospodarczej 

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 miejsc pracy 

Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje 

 Liczba operacji ukierunkowanych na ochronę środowiska i podnoszenie świadomości ekologicznej  

  Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa 

Wskaźnik rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy 

Liczba utworzonych miejsc pracy 

 

 



 
 
 

 

 

Numer wniosku  

Złożony przez  

Złożony W dniu  

O godzinie  

Tytuł operacji  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Lp. Lokalne kryteria wyboru operacji 

Przewidziana ilości 

punktów za 

kryterium 

Przyznaję 

punktów 

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

co najmniej 5 lat do dnia złożenia wniosku – 5 pkt 

od dnia 01.07.2015 r. do dnia złożenia wniosku – 3 pkt 

Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 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 

osoby do reprezentacji. 

5 lub 3 lub 0 

 

2. Wnioskodawca należy do grupy osób defaworyzowanych: 

kobieta, osoba niepełnosprawna, osoba powyżej 55 roku życia, osoba do 26 roku życia – 8pkt 

Wnioskodawca nie należy do grupy ww osób defaworyzowanych – 0 pkt 

Niepełnosprawność trwała potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności dołączona do wniosku. Wiek 

określany na dzień złożenia wniosku. Kryterium przyjęto, aby zachęcić wnioskodawców do rozwoju 

działalności przez osoby z grupy defaworyzowanej. 

8 lub 0 

 



 
 
 

 

3. Operacja zakłada utworzenie stanowisk pracy: 

powyżej 4 etatów i więcej – 20 pkt 

powyżej 3 do 4 etatów – 14 pkt 

powyżej 2 do 3 etatów – 10 pkt 

powyżej 1 do 2 etatów– 7 pkt 

1 etat – 0 pkt 

Liczba stanowisk pracy wynika ze złożonego biznesplanu. Kryterium wynika z konsultacji społecznych, 

diagnozy i analizy SWOT. Kryterium przyczynia się do realizacji wskaźnika rezultatu zawartego w LSR i 

korzystnie wpływa na rozwój gospodarczy obszaru. Premiuje operacje wpływające na słabe strony m. in. 

duże bezrobocie. 

20 lub 14 lub 10 lub 

7 lub 0 

 

4. W ramach operacji zostanie zatrudniona osoba należąca do grupy defaworyzowanej, mieszkająca na 

obszarze objętym LSR – 10 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 osób z grupy defaworyzowanej. Wiek określany na dzień 

złożenia wniosku. 

 

10 lub 0 

 

 5. Zaplanowano działania informujące o dofinansowaniu ze środków PROW, zgodnie z wytycznymi (księga 

wizualizacji PROW 2014-2020): 

Strona internetowa – 2 pkt 

Brak informacji – 0 pkt 

 

Maksymalna liczba pkt do zdobycia – 2 

2 lub 0 

 



 
 
 

 

6. Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 

do 100 tys. zł – 10 pkt 

powyżej 100 tys. do 150 tys. zł – 5 pkt 

Powyżej 150 tys. zł – 0 pkt 

Kryterium rozłączne. Preferuje się wnioski o mniejszej kwocie dofinansowania. Kwota pomocy wynika ze 

złożonego wniosku. Kryterium wprowadza mechanizm ograniczający wysokość wnioskowanej kwoty 

pomocy – w efekcie posiadane przez LGD środki wystarczają na dofinansowanie większej liczby operacji. 

10 lub 5 lub 0 

 

7. Wnioskodawca przewidział wykorzystanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i podnoszeniu 

świadomości ekologicznej oraz przeciwdziałających zmianom klimatu – 3pkt 

Wnioskodawca nie przewidział wykorzystania rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i 

podnoszeniu świadomości ekologicznej oraz przeciwdziałających zmianom klimatu – 0 pkt 

Wnioskodawca opisał zaplanowane działania i narzędzia i uzasadnił ich wykorzystanie w kontekście 

prowadzenia działalności. Kryterium wynika z konsultacji społecznych, diagnozy i analizy SWOT. 

Preferuje się operacje uwzględniające aspekt ekologiczny: inwestycyjny, edukacyjny. 

3 lub 0 

 

8. Czy wnioskodawca będzie prowadził działalność opartą na produktach rolnych – 7 pkt 

Wnioskodawca nie będzie prowadził działalności opartej na produktach rolnych – 0 pkt 

Należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających prowadzenie takiej działalności lub 

oświadczenie wnioskodawcy.  

7 lub 0 

 



 
 
 

 

9. Działalność, której dotyczy operacja, przyczyni się do poszerzenia oferty lub bazy turystycznej obszaru 

LGD – 10 pkt 

Działalność, której dotyczy operacja nie przyczyni się do poszerzania oferty lub bazy turystycznej obszaru 

LGD – 0 pkt 

Kryterium rozłączne. 

Wynika z wniosku. Kryterium powiązane z diagnozą i analizą SWOT wynikającą z konsultacji. Preferuje 

operacje istotne z punktu widzenia LSR, które przyczynią się do powstania nowych obiektów 

turystycznych. 

10 lub 0 

 

10. Wnioskodawca prowadzi działalność, o rozwój której ubiega się na terenie LSR: 

od 36 miesięcy i powyżej – 10 pkt 

od 24 miesięcy do 35 miesięcy– 8 pkt 

powyżej 12 miesięcy do 23 miesięcy – 5 pkt 

Żadne z ww – 0 pkt 

Kryterium rozłączne. Potwierdzeniem jest wydruk z CEiDG lub inny dokument potwierdzający 

rozpoczęcie działalności. Kryterium przyjęto, aby preferować wnioskodawców, którzy prowadzą 

działalność gospodarczą od dłuższego czasu na obszarze objętym LSR. 

W ramach wyliczania pkt dla kryterium brane będą pod uwagę tylko pełne miesiące. 

 

 

10 lub 8 lub 5 lub 0 

 



 
 
 

 

11. Udział wkładu własnego jest wyższy niż wymagany o:  

15% i powyżej – 20 pkt 

10% - 14% – 15 pkt 

5% - 9% – 10 pkt 

Poniżej 5% – 0 pkt 

Kryterium rozłączne. 

Informacja zawarta we wniosku. Preferuje się operacje zakładające większy wkład własny, co jest istotne 

z punktu widzenia realizacji wskaźników i ograniczonego budżetu w LSR. 

W ramach wyliczania udziału wkładu własnego w ramach realizacji operacji, procenty będą przypisane do 

wartości pkt w dół, co oznacza, iż w przypadku gdyby udział własny wynosiłby 14,2 % to beneficjent 

otrzyma 15 pkt. 

20 lub 15 lub 10 lub 

0 

 

12. 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 

 

13. Wnioskodawca jest nastawiony na działalność innowacyjną: 

Tak – 5 

Nie – 0 

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 

 



 
 
 

 

14. Wyczerpujące uzasadnienie potrzeb realizacji projektu – 5 pkt 

Niewystarczające uzasadnienie realizacji projektu – 0 pkt 

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

społecznych. 

5 lub 0 

 

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

Brak możliwości realizacji działań 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 oraz czas realizacji 

projektu są oszacowane na realnym poziomie. Kryterium wynika z konsultacji społecznych. 

5 lub 0 

 

16. 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 

 

17. Podmiot, który ubiega się o dofinansowanie zatrudniał w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 

złożenia wniosku (średnia arytmetyczna): 

mniej niż 5 pracowników – 5 pkt 

od 5 do 15 pracowników – 2 pkt 

powyżej 15 pracowników – 0 pkt 

5 lub 2 lub 0 

 



 
 
 

 

Kryterium wynika z konsultacji społecznych oraz z diagnozy i analizy SWOT.  Preferuje się 

przedsiębiorstwa, które zaczynają działać na rynku lub potrzebują dodatkowego zastrzyku gotówki aby 

móc rozwinąć się dalej. 

18. Jakość składanych wniosków: 

Wniosek został sporządzony w sposób rzetelny, staranny, dostarczony z 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 

beneficjenci, 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 

 

 Suma przyznanych punktów (max 140):  

Wniosek uzyskał/nie uzyskał* minimalnej ilości 42 punktów (co stanowi 30% możliwej do zdobycia ilości punktów). 

Kryteria strategiczne (premiujące), brane pod uwagę w przypadku równej ilości punktów: nr 6, nr 9, nr 10, nr 12. 

 

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

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

Przewodniczący Rady                  data 
 

* niepotrzebne skreślić 


