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Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2016 

 

KARTA OCENY  OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU 

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

LP. KRYTERIUM WAGA PUNKTACJA UWAGI 
ŹRÓDŁO WERYFIKACJI  

1. Operacja dotyczy działalności 

gospodarczej w zakresie turystyki, sportu 

lub rekreacji 

2 1-2 2 pkt - tak 

1 pkt. - nie 

Kod PKD 

(Polska Klasyfikacja Działalności)  

2. Realizacja operacji spowoduje utworzenie 

miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne 

1 1-3 1 pkt - 1 miejsce pracy 

2 pkt. - 2 miejsca pracy 

3 pkt. - 3 miejsca pracy 

Wniosek o przyznanie pomocy  

3. Wnioskodawca korzystał  z doradztwa 

prowadzonego przez pracowników LGD 

Siedlisko i/lub wziął udział w szkoleniu 

dotyczącym problematyki Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 

2 0-1 1 pkt - tak 

0 pkt. - nie 

W ramach kryterium zostaną 

przyznane punkty jeżeli: 

- wnioskodawca znajduje się na liście 

udzielonego doradztwa prowadzonej 

przez Biuro LGD Siedlisko 

- przedłoży dokument potwierdzający 

odbycie szkolenia dotyczącego zakresu 

tematycznego naboru w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 - 2020 

4. Operacja ma innowacyjny charakter na 

obszarze realizacji projektu  

 

2 0-1 1 pkt - tak 

0 pkt. - nie 

Przez innowacyjne rozwiązania 

rozumie się wdrożenie nowego na 

całym obszarze LGD lub znacząco 

udoskonalonego produktu, usługi, 

procesu, organizacji lub nowego 

sposobu wykorzystania lub 

zmobilizowania istniejących lokalnych 

zasobów przyrodniczych, 

historycznych, kulturowych czy 

społecznych. 
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5. Wnioskodawca jest osobą należącą do 

grupy defaworyzowanej określonej w LSR 

dla LGD Siedlisko 

 

2 0-1 1 pkt - tak 

0 pkt. - nie 

Przez grupy defaworyzowane – należy 

rozumieć: bezrobotnych w wieku 50+, 

bezrobotnych do 30 roku życia, 

długotrwale bezrobotnych, osoby 

korzystające z pomocy społecznej, 

osoby niepełnosprawne. 

 W ramach kryterium zostaną 

przyznane punkty jeżeli wnioskodawca 

przedłoży odpowiednie dokumenty 

potwierdzające przynależność do grup 

defaworyzowanych, w szczególności:  

orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności, zaświadczenie  

z PUP – określające okres rejestracji,   

zaświadczenie z Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Wnioskodawca poza 

wymienionymi może złożyć również 

inne dokumenty potwierdzające 

spełnienie kryteriów wyboru. 

6. Działalność, której dotyczy operacja, 

oparta będzie na wykorzystaniu walorów: 

1. środowiska naturalnego,  

2. dziedzictwa kulturowego i 

historycznego,  

3. dorobku kulturalnego/tradycyjnego 

/rzemiosła, 

4. produktów lokalnych 

/punkty przyznaje się za spełnienie 

minimum jednego z w/w kryteriów) 

2 0-1 1 pkt - tak 

0 pkt. - nie 

W ramach kryterium zostaną 

przyznane punkty, jeżeli 

wnioskodawca uzasadnieni zgodność 

z lokalnymi kryteriami wyboru. 

 

 

7. Działalność, której dotyczy operacja, 

służyć będzie ochronie środowiska 

naturalnego, porządku  i czystości  

w środowisku  (w tym realizacja projektów 

1 0-1 1 pkt - tak 

0 pkt. - nie 

W ramach kryterium promowane będą 

operacje, które służą ochronie 

środowiska lub wpływają na 

utrzymanie porządku i czystości  
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z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii) 

(uzasadnienie  zgodnie z biznesplanem   

w pkt. 4.1.8). 

8. Miejsce wykonywania działalności 

gospodarczej.  

1 1-2 1 pkt – od  5 tys. 

mieszkańców do 10 tys. 

mieszkańców 

2 pkt. – poniżej 5 tys. 

mieszkańców. 

„Miejsce wykonywania działalności 

gospodarczej” – należy przez to 

rozumieć adres firmy, pod którym 

będzie zarejestrowana działalność 

gospodarcza.  Wniosek o przyznanie 

pomocy. 
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