
 
 

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 4.1 do Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania -  Lider Dolina Strugu” 

Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Uszczegółowienie punktacji Liczba 
punktów  
(waga x 
punktacja) 

Inwestycje w infrastrukturę ogólnodostępną (nie dotyczy infrastruktury drogowej) 

Realizacja operacji spowoduje 
utrzymanie lub utworzenie 
miejsc pracy w przeliczeniu na 
pełen etat średniorocznie 

Wniosek: 
Preferowane będą operacje które 
utrzymują lub tworzą nowe miejsca pracy 

4 0-5 5 pkt – operacja powoduje utworzenie 3 miejsc pracy 
4 pkt – operacja powoduje utworzenie 2 miejsc pracy 
3 pkt – operacja powoduje utworzenie 1 miejsca pracy 
2 pkt – powoduje utrzymanie 2 miejsc pracy 
1 pkt – powoduje utrzymanie 1 miejsce pracy 
0 pkt – operacja nie powoduje powstania i utrzymania  miejsca 
pracy 

 

Operacja ma charakter 
innowacyjny 

Wniosek: 
Preferowane będą operacje innowacyjne 

3 0-3 3 pkt – rozwiązanie jest nowe na obszarze LGD 
2 pkt – rozwiązanie jest nowe na obszarze Gminy 

 



 
 

tj. takie, które wykorzystują nie 
praktykowane dotąd zastosowanie: 
zasobów, technik i technologii, systemów 
zarządzania i organizacji lub realizujące 
nowe usługi/produkty na obszarze LGD 

1 pkt – rozwiązanie jest nowe na obszarze miejscowości 
0 pkt – rozwiązanie nie posiada cech nowości 

Zastosowano rozwiązania 
mające wpływ na ochronę 
środowiska i klimatu 
 

Wniosek: 
Preferowane będą operacje w których 
min. 20% kosztów kwalifikowalnych 
będzie służyć ochronie środowiska  
i klimatu 

2 0-2 2 pkt – zastosowano  rozwiązania  sprzyjające ochronie 
środowiska  i klimatu, min. 20 % kosztów kwalifikowalnych 
będzie służyć ochronie środowiska i klimatu 
0 pkt –  nie zastosowano rozwiązań sprzyjających ochronie 
środowiska i klimatu 

 

Zastosowano rozwiązania 
wykorzystujące OZE 

Wniosek: 
Preferowane będą operacje w których 
min. 20% kosztów kwalifikowalnych 
stanowią wydatki na OZE 

2 0-2 2 pkt – zastosowano  rozwiązania  w których, min. 20 % 
kosztów kwalifikowalnych stanowią wydatki na OZE   
0 pkt – nie zastosowano rozwiązań polegających na 
zastosowaniu OZE  w ramach operacji 

 

Operacja realizowana przez 
podmiot 

Wniosek: 
 

2 1-3 3 pkt – inny podmiot 
1 pkt – jednostki sektora finansów publicznych  

 

Wysokość wkładu własnego  Wniosek 
Aby uzyskać punkty, wnioskodawca 
musi obniżyć wartość wnioskowanej 
kwoty dofinansowania względem 
poziomu wydatków kwalifikowanych  
w odniesieniu do maksymalnego 
poziomu dofinansowania określonego  
w danym naborze. 

2 0-3 3 pkt – wartość dofinansowania obniżona o 20% od poziomu 
maksymalnego 
2 pkt – wartość dofinansowania obniżona o 10% od poziomu 
maksymalnego 
1 pkt – wartość dofinansowania obniżona o 5% od poziomu 
maksymalnego 
0 pkt - maksymalna kwota dofinansowania (63,63% dla 
jednostek sektora finansów publicznych 100% dla 
pozostałych) 

 

Wysokość wnioskowanej 
dotacji 

Wniosek 2 1-3 3 pkt – mniej niż 100 000 PLN  
2 pkt – od 100  000 do 200 000 PLN 
1 pkt –  300 000 PLN 

 

Operacja dotyczy lub ma 
bezpośredni wpływ na rozwój 
turystyki lub produktów 
lokalnych 

Wniosek 2 1-2 2 pkt - dotyczy 
1 pkt - nie dotyczy 

 

Beneficjent korzystał  
z doradztwa i/lub uczestniczył  
w szkoleniu 

Wniosek 2 0-2 2 pkt - tak 
0 pkt - nie 

 



 
 

Operacja realizowana jest  
w miejscowości zamieszkałej 
przez mniej niż 5 tys. 
mieszkańców 

Wniosek 2 0-5 5 pkt - tak. operacja jest realizowana w miejscowości 
zamieszkałej przez mniej niż 2 tys. mieszkańców 
3 pkt - tak. operacja jest realizowana w miejscowości 
zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców 
0 pkt - nie 

 

Maksymalna liczba punktów – 73 pkt  

Suma punktów  

Czy wniosek otrzymał minimalną liczbę punktów 25 pkt  (TAK/ NIE)  

 
 
 

…………………………………… 
Data i podpis osoby oceniającej  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 4.2 do Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania -  Lider Dolina Strugu” 
Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Uszczegółowienie punktacji Liczba 

punktów 
(waga x 
punktacja)  

Inwestycje w infrastrukturę ogólnodostępną ( dotyczy infrastruktury drogowej) 

Realizacja operacji spowoduje 
utrzymanie lub utworzenie 
miejsc pracy w przeliczeniu na 
pełen etat średniorocznie 

Wniosek: 
Preferowane będą operacje które będą 
miały wpływ na  utrzymanie lub 
utworzenie nowych miejsc pracy  
w firmach lub innych instytucjach 
zlokalizowanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie drogi.  

4 0-5 5 pkt – operacja powoduje utworzenie 3 miejsc pracy 
4 pkt – operacja powoduje utworzenie 2 miejsc pracy 
3 pkt – operacja powoduje utworzenie 1 miejsca pracy 
2 pkt – powoduje utrzymanie 2 miejsc pracy 
1 pkt – powoduje utrzymanie 1 miejsce pracy 
0 pkt – operacja nie powoduje powstania i utrzymania  
miejsca pracy. 

 



 
 

Wysokość wkładu własnego  Wniosek 
Aby uzyskać punkty, wnioskodawca 
musi obniżyć wartość wnioskowanej 
kwoty dofinansowania względem 
poziomu wydatków kwalifikowanych  
w odniesieniu do maksymalnego 
poziomu dofinansowania określonego  
w danym naborze. 

2 0-3 3 pkt – wartość dofinansowania obniżona o 20% od 
poziomu maksymalnego 
2 pkt – wartość dofinansowania obniżona o 10% od 
poziomu maksymalnego 
1 pkt – wartość dofinansowania obniżona o 5% od 
poziomu maksymalnego 
0 pkt - maksymalna kwota dofinansowania (63,63% dla 
JST) 

 

Wysokość wnioskowanej dotacji Wniosek 2 1-3 3 pkt – mniej niż 100 000 PLN  
2 pkt – od 100  000 do 200 000 PLN 
1 pkt –  300 000 PLN 

 

Realizacja operacji ma 
bezpośredni wpływ na rozwój 
turystyki  

Wniosek 
Droga prowadzi bezpośrednio do 
infrastruktury turystycznej np. ścieżki 
rowerowe, pola biwakowe, wiaty, 
altany ogólnodostępne, szlaki 
turystyczne itp.  

2 1-2 2 pkt - dotyczy 
1 pkt - nie dotyczy 

 

Zakres rzeczowy operacji 
obejmuje roboty poprawiające 
bezpieczeństwo innych 
uczestników  

Wniosek 
W zakresie robót są ujęte np. bariery 
energochłonne, oznakowanie przejść 
dla pieszych, chodniki  

2 0-2 2 pkt - tak 
0 pkt - nie 

 

Inwestycja poprawia układ 
komunikacyjny w regionie  

Wniosek 
Np. projekt dotyczy drogi łączącej się  
z drogą o wyższej kategorii lub ścieżka 
rowerową 

2 0-2 2 pkt - tak 
0 pkt - nie 

 

Beneficjent korzystał  
z doradztwa i/lub uczestniczył  
w szkoleniu 

Wniosek 2 0-2 2 pkt - tak 
0 pkt - nie 

 

Operacja realizowana jest  
w miejscowości zamieszkałej 
przez mniej niż 5 tys. 
mieszkańców 

Wniosek 2 0-5 5 pkt - tak. operacja jest realizowana w miejscowości 
zamieszkałej przez mniej niż 2 tys. mieszkańców 
3 pkt - tak. operacja jest realizowana w miejscowości 
zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców 

 



 
 

0 pkt - nie  

Maksymalna liczba punktów – 58 pkt  

Liczba uzyskanych punktów  

Czy wniosek otrzymał minimalną liczbę punktów 18 pkt.  (TAK/NIE)  

 
…………………………………… 

Data i podpis osoby oceniającej  
 

  



 
 

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 4.3 do Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” 
Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Uszczegółowienie punktacji Liczba 

punktów 
(waga x 
punktacja) 

Projekty grantowe  

Realizacja operacji spowoduje 
utrzymanie lub utworzenie 
miejsc pracy w przeliczeniu 
na pełen etat średniorocznie 

Wniosek: 
Preferowane będą operacje które 
utrzymują lub tworzą nowe miejsca 
pracy 

4 0-4 4 pkt – powoduje utworzenie 1 miejsca pracy 
2 pkt – powoduje utrzymanie 1 miejsca pracy 
0 pkt – operacja nie powoduje powstania lub utrzymania  
miejsca pracy. 

 

Operacja ma charakter 
innowacyjny 

Wniosek: 
Preferowane będą operacje innowacyjne 
tj. takie, które wykorzystują nie 
praktykowane dotąd zastosowanie: 

3 0-3 3 pkt – rozwiązanie jest nowe na obszarze LGD 
2 pkt – rozwiązanie jest nowe na obszarze Gminy 
1 pkt – rozwiązanie jest nowe na obszarze miejscowości 
0 pkt – rozwiązanie nie posiada cech nowości 

 



 
 

zasobów, technik i technologii, 
systemów zarządzania i organizacji lub 
realizujące nowe usługi/produkty na 
obszarze LGD 

Zastosowano rozwiązania 
mające wpływ na ochronę 
środowiska i klimatu 
 

Wniosek: 
Preferowane będą operacje w których 
min. 10% kosztów kwalifikowalnych 
będzie przeznaczone na wydatki służące 
ochronie środowiska i klimatu 

2 0-2 2 pkt – zastosowano  rozwiązania  sprzyjające ochronie 
środowiska  i klimatu, min. 10 % kosztów kwalifikowalnych 
będzie służyć ochronie środowiska i klimatu 
0 pkt –  nie zastosowano rozwiązań sprzyjających ochronie 
Środowiska i klimatu 

 

Operacja dotyczy lokalnych 
zasobów kulturowych, 
historycznych lub 
przyrodniczych 

Wniosek 3 1-2 2 pkt - tak  
1 pkt – nie 
 

 

Operacja dotyczy budowania 
więzi społeczności lokalnej 
poprzez pobudzenie 
aktywności wśród 
mieszkańców  

Wniosek 3 0-3 3 pkt – dotyczy 
0 pkt – nie dotyczy 

 

Operacja dotyczy lub ma 
bezpośredni wpływ na rozwój 
turystyki i produktu lokalnego 

Wniosek  
Min. 20 procent kosztów 
kwalifikowalnych przeznaczonych 
będzie na wydatki związane z rozwojem 
turystyki i produktu lokalnego 

3 1-2 2 pkt - dotyczy 
1 pkt - nie dotyczy 

 

Operacja zakład włączenie do 
udziału seniorów 

Wniosek 
Minimum 20 procent uczestników będą 
to seniorzy czyli osoby +55 

2 0-2 2 pkt - tak 
0 pkt – nie 

 

Operacja zakład włączenie do 
udziału osoby z grup 
defaworyzowanych  

Wniosek 
Minimum 20 procent uczestników będą 
to kobiety lub osoby młode czyli osoby 
w wieku (18 30 lat) 

3 0-2 2 pkt - tak 
0 pkt – nie 

 

Obszar oddziaływania 
operacji  

Wniosek 3 1-3 3 pkt – obszar LGD  
2 pkt – gmina 
1 pkt – miejscowość 

 

Wysokość wkładu własnego  Wniosek 
Aby uzyskać punkty, wnioskodawca 
musi obniżyć wartość wnioskowanej 

2 0-3 3 pkt – wartość dofinansowania obniżona o 20% od poziomu 
maksymalnego 
2 pkt – wartość dofinansowania obniżona o 10% od poziomu 

 



 
 

kwoty dofinansowania względem 
poziomu wydatków kwalifikowanych w 
odniesieniu do maksymalnego poziomu 
dofinansowania określonego w danym 
naborze. 

maksymalnego 
1 pkt – wartość dofinansowania obniżona o 5% od poziomu 
maksymalnego 
0 pkt maksymalna kwota dofinansowania (63,63% dla 
jednostki sektora finansów publicznych 100% dla 
pozostałych) 

Wysokość wnioskowanej 
dotacji 

Wniosek 2 1-3 3 pkt – mniej niż 10 000 PLN  
2 pkt – od 10  000 do 19 999 PLN 
1 pkt –  20 000 PLN 

 

Operacja realizowana przez 
podmiot  

Wniosek 3 1-2 2 pkt – inny podmiot  
1 pkt – jednostki sektora finansów publicznych  

 

 Beneficjent korzystał  
z doradztwa i/lub uczestniczył 
w szkoleniu 

Wniosek 2 0-2 2 pkt - tak 
0 pkt - nie 

 

Maksymalna liczba punktów – 91 pkt  

Liczba uzyskanych punktów  

Czy wniosek otrzymał minimalną liczbę punktów 26 pkt (TAK/NIE)  

 
 
 

…………………………………… 
Data i podpis osoby oceniającej  

  



 
 

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 4.4 do Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” 

L.p. Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Uszczegółowienie punktacji Liczba 
punktów 
(waga x 
punktacja) 

Rozwój przedsiębiorczości 

1 Realizacja operacji 
spowoduje utworzenie 
powyżej jednego 
miejsca pracy  
w przeliczeniu na 
pełen etat 
średniorocznie 

Wniosek: 
Preferowane będą operacje, w wyniku 
których zostanie utworzone więcej niż 
jedno nowe miejsce pracy.  
 

5 
 

0, 3 
 

3 pkt – operacja powoduje utworzenie powyżej 1 
miejsca pracy  
0 pkt – operacja nie powoduje powstania  
i utrzymania  więcej niż 1 miejsca pracy. 

 

2 W wyniku realizacji 
operacji będzie miało 

Wniosek: 
Preferowane będą operacje, w wyniku 

3 0, 3 3 pkt - wnioskodawca w wyniku realizacji operacji 
zatrudni osobę lub osoby należące do jednej z grup 

 



 
 

miejsce zatrudnienie 
osoby z grupy  
defaworyzowanej. 

których wnioskodawca zatrudni osobę 
lub osoby należące do jednej z grup 
defaworyzowanych określonych w LSR. 

defaworyzowanych określonych w LSR. 
0 pkt - wnioskodawca w wyniku realizacji operacji 
nie zatrudni osoby lub osób należących do jednej  
z grup defaworyzowanych określonych w LSR. 

3 Operacja ma charakter 
innowacyjny 

Wniosek: 
Preferowane będą operacje innowacyjne 
tj. takie, które wykorzystują nie 
praktykowane dotąd zastosowanie: 
zasobów, procesów i technologii, 
systemów zarządzania, organizacji lub 
realizujące nowe usługi/produkty na 
obszarze LGD. Kryterium dotyczy 
sektorów związanych z turystyką, 
ekologią, przetwórstwem żywności. 

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 

 

4 Zastosowano 
rozwiązania mające 
wpływ na ochronę 
środowiska i klimatu 
 

Wniosek: 
Preferowane będą operacje w których 
min. 20% kosztów kwalifikowalnych 
będzie przeznaczone na wydatki 
związane z ochroną środowiska i klimatu 

2 0-2 2 pkt – zastosowano  rozwiązania  sprzyjające 
ochronie środowiska  i klimatu, min. 20 % kosztów 
kwalifikowalnych będzie służyć ochronie 
środowiska i klimatu 
0 pkt –  nie przewidziano wydatków  sprzyjających 
ochronie środowiska i klimatu 

 

5 Operacja dotyczy lub 
ma bezpośredni 
wpływ na rozwój 
turystyki i/lub 
przetwórstwa 
żywności 

Wniosek 
Preferowane będą operacje w których 
min. 10% kosztów kwalifikowalnych 
będzie przeznaczone na wydatki 
związane z rozwojem turystyki i/lub  
przetwórstwa żywności 

3 0-2 2 pkt – zakres rzeczowy operacji min. w 10% 
dotyczy  rozwoju turystyki i przetwórstwa żywności 
1 pkt - zakres rzeczowy operacji min. w 10% 
dotyczy  rozwoju turystyki lub przetwórstwa 
żywności  
0 pkt –  nie przewidziano wydatków  związanych  
z rozwojem turystyki i/lub przetwórstwem żywności 
w min. 10 %.  

 

6 Wysokość wkładu 
własnego  

Wniosek 2 1-3 3 pkt – powyżej 50% wkładu własnego 
2 pkt – od 41 %  do  50% wkładu własnego 
1 pkt – od 31 %  do  40 % wkładu własnego 

 

7 Staż w 
prowadzeniudziałalno
ścigospodarczej 

Wniosek  
Kryterium preferuje podmioty znajdujące 
się w początkowym etapie rozwoju 
działalności. 

3 1-3 3 pkt – firma działa od 12 miesięcy do 24 miesięcy 
2 pkt - firma działa od 25 do 48 miesięcy, 
1 pkt - firma działa od 49 i więcej 
 

 



 
 

8 Gotowość projektu do 
realizacji 

Wniosek : 
Preferowane będą operacje w których 
wnioskodawcy będą przygotowani do 
realizacji inwestycji. 

3 0-3 3 pkt - dokumentacja jest kompletna a projekt jest 
gotowy do realizacji; 
0 pkt - dokumentacja nie jest kompletna projekt nie 
jest gotowy do realizacji. 

 

9 Biznesplan jest 
racjonalny i posiada  
realne założenia.  

Wniosek : 
Wszelkie założenia dotyczące operacji 
przedstawione w biznesplanie posiadają 
odpowiednie uzasadnienie. 

4 0-3 3 pkt - biznesplan jest racjonalny, realny oraz nie 
budzący wątpliwości,  
0 pkt - biznesplan budzi wątpliwości co do 
racjonalności i realności  projektu. 

 

10. Beneficjent korzystał 
z doradztwa i/lub 
uczestniczył  
w szkoleniu 

Wniosek : 
Preferowane będą operacje 
beneficjentów, którzy korzystali  
z doradztwa i/lub uczestniczyli  
w szkoleniu organizowanym przez LGD 

3 0-3 3 pkt - beneficjent korzystał z doradztwa 
 i uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez 
LGD; 
2 pkt - beneficjent korzystał z doradztwa 
zorganizowanego przez LGD;  
1 pkt - beneficjent  uczestniczył  w szkoleniu 
organizowanym przez LGD; 
0 pkt - beneficjent nie korzystał z doradztwa i  nie 
uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez 
LGD. 

 

 Maksymalna liczba punktów – 85 pkt  

 Liczba uzyskanych punktów  

 Czy wniosek otrzymał minimalną liczbę punktów 25 pkt (TAK/NIE)  

 
 
 

…………………………………… 
Data i podpis osoby oceniającej  

 
  



 
 

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 4.5 do Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” 
Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Uszczegółowienie punktacji Liczba 

punktów 
(waga x 
punktacja) 

 Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 

1 Realizacja operacji 
spowoduje utworzenie 
powyżej jednego miejsca 
pracy w przeliczeniu na 
pełen etat średniorocznie 

Wniosek: 
Preferowane będą operacje, w wyniku których 
zostanie utworzone więcej niż jedno nowe 
miejsce pracy.  
 

5 
 

0, 3 
 

3 pkt – operacja powoduje utworzenie powyżej 1 miejsca 
pracy  
0 pkt – operacja nie powoduje powstania i utrzymania  
więcej niż 1 miejsca pracy. 

 

2 Wnioskodawcą jest osoba 
z grupy defaworyzowanej

Wniosek: 
Preferowane będą operacje których 
wnioskodawcami są osoby należące do jednej 
z grup defaworyzowanych 

3 0 3 3 pkt. tak 
0 pkt nie  

 



 
 

3 Operacja ma charakter 
innowacyjny 

Wniosek: 
Preferowane będą operacje innowacyjne tj. 
takie, które wykorzystują nie praktykowane 
dotąd zastosowanie: zasobów, procesów  
i technologii, systemów zarządzania, 
organizacji lub realizujące nowe 
usługi/produkty na obszarze LGD. Kryterium 
dotyczy sektorów związanych z turystyką, 
ekologią, przetwórstwem żywności. 

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 

 

4 Zastosowano rozwiązania 
mające wpływ na 
ochronę środowiska i 
klimatu 
 

Wniosek: 
Preferowane będą operacje w których min. 
20% kosztów kwalifikowalnych będzie 
przeznaczone na wydatki związane z ochroną 
środowiska i klimatu 

2 0-2 2 pkt – zastosowano  rozwiązania  sprzyjające ochronie 
środowiska  i klimatu, min. 20 % kosztów 
kwalifikowalnych będzie służyć ochronie środowiska  
i klimatu 
0 pkt –  nie przewidziano wydatków  sprzyjających 
ochronie środowiska i klimatu 

 

5 Operacja dotyczy lub ma 
bezpośredni wpływ na 
rozwój turystyki i/lub 
przetwórstwa żywności 

Wniosek 
Preferowane będą operacje w których min. 
10% kosztów kwalifikowalnych będzie 
przeznaczone na wydatki związane  
z rozwojem turystyki i/lub  przetwórstwa 
żywności 

3 0-2 2 pkt – zakres rzeczowy operacji min. w 10% dotyczy  
rozwoju turystyki i przetwórstwa żywności  
1 pkt - zakres rzeczowy operacji min. w 10% dotyczy  
rozwoju turystyki lub przetwórstwa żywności  
0 pkt –  nie przewidziano wydatków  związanych  
z rozwojem turystyki i/lub przetwórstwem żywności  
w min. 10 %. 

 

6 Gotowość projektu do 
realizacji 

Wniosek : 
Preferowane będą operacje w których 
wnioskodawcy będą przygotowani do 
realizacji inwestycji. 

3 0, 3 3 pkt - dokumentacja jest kompletna a projekt jest gotowy 
do realizacji; 
0 pkt - dokumentacja nie jest kompletna projekt nie jest 
gotowy do realizacji. 

 

7 Biznesplan jest 
racjonalny, realny oraz 
nie budzący wątpliwości 

Wniosek : 
Wszelkie założenia dotyczące operacji 
przedstawione w biznesplanie posiadają 
odpowiednie uzasadnienie. 

4 0, 3 3 pkt - biznesplan jest racjonalny, realny oraz nie budzący 
wątpliwości,  
0 pkt - biznesplan budzi wątpliwości co do racjonalności  
i realności  operacji. 

 

8 Beneficjent korzystał  
z doradztwa i/lub 
uczestniczył w szkoleniu 

Wniosek : 
Preferowane będą operacje beneficjentów, 
którzy korzystali z doradztwa i/lub 
uczestniczyli w szkoleniu organizowanym 
przez LGD 

3 0-3 3 pkt - beneficjent korzystał z doradztwa i  uczestniczył  
w szkoleniu organizowanym przez LGD; 
2 pkt - beneficjent korzystał z doradztwa 
zorganizowanego przez LGD;  
1 pkt - beneficjent  uczestniczył  w szkoleniu 
organizowanym przez LGD; 

 



 
 

0 pkt - beneficjent nie korzystał z doradztwa i nie 
uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez LGD. 

 Maksymalna liczba punktów – 70 pkt  

 Liczba otrzymanych punktów  

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

 
 

…………………………………… 
Data i podpis osoby oceniającej  

 
 
  



 
 

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  
 

 


