Załącznik Nr 6 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego
Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Siedlisko"

KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

Numer wniosku
Wnioskodawca
Tytuł operacji

LP.

KRYTERIUM

WAGA PUNKTACJA

1.

Wysokość wkładu własnego

1

1-3

2.

Operacja dotyczy działalności
gospodarczej w zakresie turystyki, sportu
lub rekreacji
Realizacja operacji spowoduje
utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu
na pełne etaty średnioroczne
Wnioskodawca korzystał z doradztwa
prowadzonego przez pracowników LGD
Siedlisko i/lub wziął udział w szkoleniu
dotyczącym problematyki Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Operacja ma innowacyjny charakter na
obszarze realizacji projektu
Wnioskodawca zatrudni osobę/y
należącą/e do grupy defaworyzowanej
określonej w LSR dla LGD „Siedlisko”
Wnioskodawca posiada doświadczenie
w realizacji projektów o charakterze

2

1-2

1

1-3

2

0-1

2

0-1

2

0-1

1

0-1

3.

4.

5.
6.

7.

Uwagi
1 pkt. – wkład własny równy
minimalnemu
2 pkt – do 10% powyżej
wkładu minimalnego
3 pkt. – więcej niż 10%
powyżej wkładu minimalnego
2 pkt - tak
1 pkt. - nie
1 pkt - 1 miejsce pracy
2 pkt. - 2 miejsca pracy
3 pkt. - 3 miejsca pracy
1 pkt - tak
0 pkt. - nie

1 pkt - tak
0 pkt. - nie
1 pkt - tak
0 pkt. - nie
1 pkt - tak
0 pkt. - nie

PUNKTY

UZASADNIENIE OCENY
KRYTERIUM REALIZACJI
LSR

8.

9.

10.

11.

12.

13.

podobnym do operacji, które zamierza
realizować
Wnioskodawca posiada zasoby
odpowiednie do przedmiotu operacji,
które zamierza realizować
Wnioskodawca posiada kwalifikacje
odpowiednie do przedmiotu operacji ,
które zamierza realizować
Wnioskodawca wykonuje działalność
odpowiednią do przedmiotu zadania,
które zamierza realizować
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)
Działalność, której dotyczy operacja,
służyć będzie ochronie środowiska
naturalnego, porządku i czystości w
środowisku (w tym realizacja projektów z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii)
Miejsce wykonywania działalności
gospodarczej.

1

0-1

1 pkt - tak
0 pkt. - nie

1

0-1

1 pkt - tak
0 pkt. - nie

1

0-1

1 pkt - tak
0 pkt. - nie

2

0-1

1 pkt - tak
0 pkt. - nie

1

0-1

1 pkt - tak
0 pkt. - nie

1

1-2

1 pkt – od 5 tys. mieszkańców
do 10 tys. mieszkańców
2 pkt. – poniżej 5 tys.
mieszkańców.

Razem:
Maksymalna liczba punktów: 25 pkt.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 8 pkt.
Kryterium uzasadniające realizację LSR: kryterium nr 3 oraz jedno z pkt. 7 – 10 musi być spełnione
Data:

Imię i Nazwisko Przewodniczącego posiedzenia:

Podpis Przewodniczącego posiedzenia:

POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY BIORĄCY UDZIAŁ W OCENIE:
L.p.

Imię i Nazwisko

Podpis Członka Rady

Instrukcja wypełniania karty.
W odniesieniu do każdego kryterium w kolumnie „PUNKTY” należy wpisać liczbę punktów stanowiącą iloczyn
wagi oraz uzyskanej punktacji.
Otrzymane punkty w poszczególnych kryteriach należy zsumować i wynik wpisać w wierszu „RAZEM” .
Warunkiem ważności karty jest uzupełnienie wszystkich pól karty.
Kryterium nr 4: „Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD Siedlisko i/lub
wziął udział w szkoleniu dotyczącym problematyki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”. W ramach
kryterium zostaną przyznane punkty jeżeli:
- beneficjent 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

Kryterium nr 5: „Operacja ma innowacyjny charakter na obszarze realizacji projektu”.
Przez innowacyjne rozwiązania rozumie się wdrożenie na całym obszarze LGD nowego lub znacząco
udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania
istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych
Kryterium nr 6: „Wnioskodawca zatrudni osobę/y należącą/e do grupy defaworyzowanej określonej w LSR dla
LGD Siedlisko”.
Przez grupy defaworyzowane – należy rozumieć bezrobotnych w wieku 50+, bezrobotnych do 30 roku życia,
długotrwale bezrobotnych, osoby korzystające z pomocy społecznej, osoby niepełnosprawne.
Kryterium nr 7: „Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do
operacji, które zamierza realizować” – należy przez to rozumieć projekt zrealizowany z udziałem funduszy UE
(dot. także PROW 2007 – 2013) lub innych środków zewnętrznych.
Kryterium nr 8: „Wnioskodawca posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, które zamierza
realizować” – należy przez to rozumieć zasoby wiedzy, finansowe, ludzkie, materialne (sprzęt, nieruchomości),
które będą wykorzystane do realizacji wnioskowanej operacji.
Kryterium nr 9: „Wnioskodawca posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, które zamierza
realizować” – należy przez to rozumieć udokumentowanie ukończenia szkoły/kursów/szkoleń o charakterze
identycznym lub podobnym do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.
Kryterium nr 10: „Wnioskodawca wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu zadania, które zamierza
realizować” – należy przez to rozumieć działalność o takim samym lub zbliżonym kodzie PKD.
Kryterium nr 12: „Działalność, której dotyczy operacja, służyć będzie ochronie środowiska naturalnego,
porządku i czystości w środowisku (w tym realizacja projektów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii)”.
W ramach kryterium promowane będą operacje, które służą ochronie środowiska lub wpływają na utrzymanie
porządku i czystości poprzez np. segregację śmieci, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, itp.
Kryterium nr 13: „Miejsce wykonywania działalności gospodarczej” – należy przez to rozumieć adres firmy,
pod którym jest zarejestrowana działalność gospodarcza.
Kryterium uzasadniające realizację LSR.
Operacja ma wpływ na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność (LSR). Niespełnienie jednego z tych kryteriów spowoduje niewybranie operacji nawet wtedy,
gdy uzyska powyżej określoną minimalną liczbę punktów.

