
  
 

 

 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI  
w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 2016 - 2022 (LSR) 

LGD AKTYWNI RAZEM 

 

NUMER KONKURSU  

NUMER WNIOSKU  

DATA WPŁYWU  

TYTUŁ PROJEKTU  

NAZWA WNIOSKODAWCY  

 

Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji jest wypełniana przez 
Członków Rady oceniających zgodność wniosku o dofinansowanie z LSR. 

Imię i nazwisko:  

Funkcja:  

Podpis:  

Data:  

 

 KRYTERIA DOSTĘPU  
(warunkujące możliwość skorzystania ze wsparcia) 

TAK NIE ND 

1 Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym konkursu, w 
ramach którego ubiega się o wsparcie 

  
 

2 Operacja przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej 1 wskaźnika 
produktu, przynajmniej 1 wskaźnika rezultatu  
oraz przynajmniej 1 wskaźnika oddziaływania LSR. 
 
W opisie operacji wskazane są realizowane przez nią wskaźniki 
LSR, a zakres i cele operacji potwierdzają adekwatność 
wskazanych wskaźników. 

  

 



3 Operacja generuje przynajmniej 1 nowe miejsce pracy  
(kryterium dostępu dla operacji polegających na podejmowaniu 
lub rozwijaniu działalności gospodarczej) 

  
 

 

KRYTERIA FAKULTATYWNE 

Możliwa 
do 
uzyskania 
liczba 
punktów 

Przyznane 
punkty 

ND 

 Ryzyko niezrealizowania operacji jest niewielkie  – 30 pkt. 
 
Opis operacji wskazuje, że jest realizowana przez podmiot 
doświadczony w dotyczącym operacji obszarze merytorycznym i 
pokazuje spójność, logiczność i wykonalność operacji – 
planowane działania są w stanie przynieść zakładane rezultaty. 

0 lub 30  

 

 Operacja jest efektywna finansowo – 20 pkt. 
 
Nakłady finansowe i pracy są proporcjonalne do założonych 
efektów operacji 

0 lub 20  

 

 Operacja generuje nowe miejsca pracy 
 
W rezultacie realizacji operacji powstanie przynajmniej 1 
miejsce pracy - 10 pkt.  
W rezultacie realizacji operacji powstanie więcej niż 1miejsce 
pracy - 20 pkt. 

0 lub 
10 lub 

20 
 

 

 Wkład własny Wnioskodawcy przekracza intensywność 
pomocy określoną w PROW 2014-2020: 
- do 15% włącznie - 5 pkt.  
- do 30% włącznie - 10 pkt.  
- powyżej 30% - 15 pkt.  
 
Udział dotacji ze środków PROW w ogólnej wartości kosztów 
kwalifikowanych operacji jest niższy niż wartości określone przez 
odpowiednie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

0 lub 
5 lub 

10 lub 
15 

 

 

 Operacja jest ukierunkowana na zaspokojenie potrzeb grupy 
defaworyzowanej ze względu na dostęp do rynku pracy, 
określonych w LSR – 10 pkt.  
 
Przedstawiciele grup defaworyzowanych ze względu na dostęp 
do rynku pracy uzyskają w jej rezultacie zatrudnienie lub 
zwiększą swoje szanse na zatrudnienie lub rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. 

0 lub 10  

 

 Operacja jest ukierunkowana na zaspokojenie potrzeb grupy 
defaworyzowanej z innego niż dostęp do rynku pracy względu, 

0 lub 15  
 



określonej w LSR -  15 pkt. 
 
Przedstawiciele grup defaworyzowanych są uczestnikami 
działań planowanych w ramach operacji lub odnoszą 
bezpośrednie korzyści z ich realizacji. 

 Operacja ma w warunkach obszaru LSR innowacyjny charakter 
- 20 pkt. 
 
Operacja w innowacyjny sposób (stanowiąc innowację 
społeczną, organizacyjną, marketingową lub technologiczną) 
przyczynia się do rozwiązywania problemów lub zaspokajania 
potrzeb zidentyfikowanych w LSR. 
 
Innowacyjność operacji oznacza zastosowanie metod, środków, 
technologii niestosowanych dotychczas lub stosowanych 
jednostkowo (np. tylko w jednej gminie) na obszarze LGD lub 
adresowanie operacji do grupy docelowej niebędącej lub 
będącej jednostkowo (np. tylko w jednej gminie) analogicznych 
adresatem działań. 

0 lub 20  

 

 Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających 
ochronie środowiska lub klimatu – 20 pkt 
 
W ramach operacji wykorzystane zostaną technologie 
sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu, bądź operacja 
będzie służyć rozwojowi niskoemisyjnej gospodarki (np. 
transportu rowerowego, transportu zbiorowego itp.) 

0 lub 20  

 

 Operacja dotyczy założenia działalności, której podstawę będą 
stanowiły lokalne produkty rolne -  10 pkt. 
 
(wytwarzane na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju)  

0 lub 10  

 

 Operacja w zakresie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, 
kulturalnej realizowana jest w miejscowości/-ach 
zamieszkałej/-ych przez mniej niż 5.000 mieszkańców -  10 pkt. 

0 lub 10  
 

 Operacja realizowana jest przez podmiot istniejący nie dłużej 
niż 24 miesiące, a wartość wsparcia nie przekracza 5.000 zł -  
20 pkt.  
 
(dotyczy projektów grantowych) 

0 lub 20  

 

 Operacja jest realizowana we współpracy z innymi 
podmiotami – 10 pkt. 
 
Z opisu operacji wynika, że oprócz wnioskodawcy w jej realizacji 
aktywnie uczestniczy co najmniej 1 partner, wnoszący w nią 

0 lub 10  

 



swój potencjał lub/i zwiększający rezultaty/oddziaływanie 
operacji 

 Liczba uzyskanych punktów  max 200   

 

Instrukcja wypełnienia karty zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji: 
W odniesieniu do każdego kryterium dostępu wymienionego w punktach 1,2 i 3 należy wybrać 
i zaznaczyć „X” pole w kolumnie odpowiedzi „TAK", odpowiedzi „NIE" lub odpowiedzi „ND”. 

Operację można uznać za zgodną z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, gdy we wszystkich 
wymaganych odpowiedziach udzielonych na pytania zawarte w kryteriach dostępu zostały 
zaznaczone odpowiedzi „TAK”.  

Operację uznaje się za niezgodną z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, gdy w odpowiedziach 
udzielonych na pytania zawarte w wymaganych kryteriach dostępu została zaznaczona 
przynajmniej jedna odpowiedź „NIE”.  

UZASADNIENIE (jeśli dotyczy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imię i nazwisko:  

Funkcja:  

Podpis:  

Data:  

 


