
 
 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXV/1/2016 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała 
z dnia 23 listopada 2016 r. 

…………………………..                         
         pieczęć LGD 

 
OCENA MERYTORYCZNA – KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI  

Z LOKALNYMI KRYTERIAMI 
dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych w ramach konkursu  

na obszarze LGD Dunajec-Biała do działania „Wdrażanie SRL – operacje składane przez 
osoby, podmioty zamierzające zostać PRZEDSIĘBIORCĄ lub przez już istniejących 

PRZEDSIĘBIORCÓW”  
 (wypełnić wyłącznie pola na białym tle) 

 
 

Nazwa operacji: 
 

 

Nr operacji wg 
kolejności 
wpływu i data 
złożenia 
wniosku: 

 Data przeprowadzenia oceny 
merytorycznej: 

 

Nazwa 
wnioskodawcy 

 

Operacja w ramach działania 
PROW 2014-2020: 

 

 Zgodność operacji w ramach działania Wdrażanie SRL – operacje składane przez 
osoby, podmioty zamierzające zostać PRZEDSIĘBIORCĄ lub przez już 
istniejących PRZEDSIĘBIORCÓW z lokalnymi kryteriami: 

LP. Lokalne kryteria oceny operacji Waga Przyznana 
ocena 

1. Oddziaływanie na środowisko: 
0 pkt – operacja nie zawiera elementów ochrony 
środowiska w kosztach projektu adekwatnych do realizacji 
operacji 
2 pkt- operacja zawiera elementy ochrony środowiska 
przewidziane w kosztach projektu adekwatne do realizacji 
operacji 

1  

2. Zakres projektu na podstawie danych wniosku i opisu 
operacji dotyczy energii odnawialnej, turystyki i czasu 
wolnego: 
0 pkt- nie dotyczy powyższych 
1 pkt- dotyczy energii odnawialnej lub turystyki i czasu 
wolnego 
2 pkt- dotyczy energii odnawialnej oraz turystyki i czasu 
wolnego 

2  

3. Zakres projektu na podstawie danych wniosku i opisu 
operacji dotyczy infrastruktury turystycznej: 
0 – nie dotyczy 
1– dotyczy 

2  

4. Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych miejsc 
pracy w przeliczeniu na średnioroczne etaty ponad 
obowiązkowe 1 miejsce pracy: 

2  



0 pkt – nie 
1 pkt – tak min 2 miejsca pracy 

5. Wnioskowana kwota pomocy we wniosku dotyczącego 
rozwijania istniejącego przedsiębiorstwa: 
0 pkt- jest mniejsza od dostępnego poziomu 70% kosztów 
o 20% - do 30% max kwoty pomocy 
1 pkt- jest mniejsza od dostępnego poziomu 70% kosztów 
o pow. 10% - do 20% max kwoty pomocy  
2 pkt-  jest mniejsza od dostępnego poziomu 70% kosztów 
o pow 5% - do 10% max kwoty pomocy  
3 pkt-  jest mniejsza od dostępnego poziomu 70% kosztów 
o pow 0% - do 5%  
max kwoty pomocy  
4 pkt- jest mniejsza od dostępnego poziomu 70% kosztów 
o pow 30% max kwoty pomocy 
 
W przypadku zakładania przedsiębiorstwa wszyscy 
wnioskodawcy w ramach tego kryterium otrzymują max 
punktów.  

2  

6. Innowacyjność projektu: 
 
0 pkt-brak innowacyjności 
1 pkt-projekt innowacyjny w skali beneficjenta 
2 pkt-projekt innowacyjny na terenie gminy, w której 
projekt jest realizowany 
3 pkt-projekt innowacyjny na terenie SRL 
 
Definicja innowacyjności rozumiana jest jako: wdrożenie 
nowego lub znacząco udoskonalonego produktu lub usługi 
(w tym turystycznego) lub procesu lub organizacji na 
obszarze LSR, wdrożenie i/lub nowego sposobu 
wykorzystania lub zmobilizowania istniejących zasobów / 
surowców przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy 
społecznych. Przez zmobilizowanie rozumie się 
powiązanie, zintegrowanie, skoncentrowanie istniejących 
zasobów. 

1  

7. Projekt jest realizowany przez Podmiot ekonomii 
społecznej (stowarzyszenie, fundacja, spółdzielnia, 
spółdzielnia socjalna, jednoosobowe spółki kapitałowe, tj. 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki 
akcyjne których założycielem jest fundacja lub 
stowarzyszenie): 
 
0pkt- nie 
1pkt-tak 

2  

8. Projekt skierowany jest do grup de faworyzowanych o 
których mowa w SRL LGD Dunajec-Biała: 
 
0 pkt – nie  
1 pkt – tak 

2  

9. Projekt realizowany na terenie miejscowości do 5 tys 
mieszkańców: 
 

1  



0 pkt – nie  
1 pkt – tak 
 

 
SUMA PUNKTÓW: 

 
 

Minimalna liczba punktów, jaką musi uzyskać operacja w ramach oceny to 35% 
 z maksymalnej liczby punktów dla danego działania 

Uzasadnienie dla punktacji w ramach kryteriów uznaniowych: 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

………………………………………………. 
                                                                                   czytelny podpis członka Rady Decyzyjnej 

 
Instrukcja wypełniania KARTY OCENY  MERYTORYCZNEJ – KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z 

LOKALNYMI KRYTERIAMI do działania „Wdrażanie SRL– operacje składane przez PRZEDSIĘBIORCÓW” 
 

I Informacje ogólne  
 

1. Wypełnia się wyłącznie pola na białym tle. 
2. Wszystkie rubryki zawarte w tabeli muszą być wypełnione, w przeciwnym razie głos uważa się za 

nieważny. 

3. Karty wypełnia się po wcześniejszym zapoznaniu się nie tylko z wnioskiem ale i załącznikami 
mającymi wpływ na punktacje. 

4. Karty muszą być wypełnione przy dołożeniu należytej staranności piórem, długopisem lub 

cienkopisem. 
5. Znaki „X” winny być postawione w polu przeznaczonego na to kwadratu. 

6. W przypadku kryteriów uznaniowych należy podać uzasadnienie dla przyznanej punktacji. 
7. Głos oddany przez członka Rady w formie wypełnionej karty oceny operacji jest nieważny, jeśli zachodzi 

co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 
1) na karcie brakuje nazwiska i imienia lub podpisu członka Rady 
2) na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, której dotyczy ocena 

(numer wniosku, nazwa wnioskodawcy, nazwa projektu) 
 

II Instrukcja wypełnienia karty oceny zgodności operacji z SRL 
A:Informacje ogólne 
Nazwa operacji: wpisuje się nazwę operacji 

Nr operacji wg kolejności wpływu i data złożenia wniosku: wpisuje się numer operacji wg kolejności wpływu i 

data złożenia wniosku 

Data przeprowadzenia oceny merytorycznej: wpisuje się datę przeprowadzenia oceny merytorycznej 

Nazwa wnioskodawcy: wpisuje się nazwę wnioskodawcy 

 
B: Zgodność operacji w ramach działania WDRAŻANIE SRL– operacje składane przez 
PRZEDSIĘBIORCÓW z lokalnymi kryteriami 
 

W punktach 1-9 w kolumnie PRZYZNANA OCENA należy wpisać liczbę punktów przyznaną zgodnie z oceną 
danego kryterium. W każdym kryterium punkty nie sumują się-należy wybrać tylko jedną wartość punktową. 

SUMA PUNKTÓW-należy podać sumę punktów po wcześniejszym przemnożeniu przez wagi. 

 

C: Uzasadnienie dla punktacji w ramach kryteriów uznaniowych: 



W polu Członek Rady Decyzyjnej zobowiązany jest wskazać uzasadnienie dla przyznanej punktacji w 
ramach kryteriów uznaniowych. 

 


