
                                                             
 

Lokalne kryteria wyboru operacji karta oceny – „Lokalnej Grupy Działania- Lider Dolina Strugu” 
 

 

 

 

Pieczątka LGD 

Dane dotyczące wniosku i wnioskodawcy: 

Nr wniosku wg daty wpływu, data złożenia:  

Wnioskodawca:  

Tytuł operacji (nazwa określona we wniosku):   

Wartość całkowita (brutto) określona we wniosku:  

Wnioskowana kwota dofinansowania w ramach LSR 

określona we wniosku: 

 

Koszty kwalifikowalne operacji określone we wniosku:  

 

 

 

Załącznik nr 4.6 do Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” 

Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Uszczegółowienie punktacji Liczba 

punktów 

(waga x 

punktacja) 

Inkubatory przetwórstwa lokalnego 

Realizacja operacji 

spowoduje utworzenie 

miejsc pracy  

w przeliczeniu na pełen 

etat średniorocznie 

Wniosek: 

Preferowane będą operacje które tworzą nowe 

miejsca pracy, jeżeli z opisu wniosku wynika, 

że zatrudnione zostaną osoby z grupy 

defaworyzowanej (GD) (kobiety i osoby 

młode 18 do 30 lat), za każdą osobę 

zatrudnioną wnioskodawca otrzymuje 

dodatkowe 5 pkt. 

5 

 

0-4 

 

4 pkt – operacja powoduje utworzenie 4 miejsc pracy (+4 

jeśli GD) 

3 pkt – operacja powoduje utworzenie 3 miejsca pracy (+3 

jeśli GD) 

2 pkt – operacja powoduje utworzenie 2 miejsc pracy (+2 

jeśli GD) 

1 pkt – operacja powoduje utworzenie 1 miejsca pracy (+1 

jeśli GD) 

 



                                                             
 

0 pkt – operacja nie powoduje powstania i utrzymania  

miejsca pracy. 

Operacja ma charakter 

innowacyjny 

Wniosek: 

Preferowane będą operacje innowacyjne tj. 

takie, które wykorzystują nie praktykowane 

dotąd zastosowanie: zasobów, technik i 

technologii, systemów zarządzania i 

organizacji lub realizujące nowe 

usługi/produkty na obszarze LGD 

2 0-3 3 pkt – rozwiązanie jest nowe na obszarze Województwa 

2 pkt – rozwiązanie jest nowe na obszarze Powiatu 

1 pkt – rozwiązanie jest nowe na obszarze LGD 

0 pkt – rozwiązanie nie posiada cech nowości 

 

Operacja dotyczy 

działalności 

gospodarczej w zakresie 

lokalnych zasobów 

Wniosek: 

 

2 0-4 4 pkt – bezpośredni związek operacji z lokalnymi zasobami 

2 pkt – pośredni związek operacji z lokalnymi zasobami 

0 pkt –  brak związku operacji z  lokalnymi zasobami 

 

Wysokość wkładu 

własnego  

Wniosek 

Aby uzyskać dodatkowe punkty, 

wnioskodawca musi obniżyć wartość 

wnioskowanego dofinansowania względem 

poziomu określonego w strategii 

2 1-3 3 pkt – wnioskowana wysokość premii 400 000 zł 

2 pkt – wnioskowane dofinansowanie  wysokość premii 

455 000 zł 

1 pkt -  maksymalny poziom dofinasowania 500 000 zł 

 

      

Maksymalna liczba punktów – 40 pkt  

Liczba otrzymanych punktów  

Czy projekt otrzymał minimalną liczbę punktów 20 pkt (TAK/NIE)  

 

…………………………………… 

Data i podpis osoby oceniającej  

 

 


