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KARTA OCENY 

operacji według Kryteriów Wyboru Operacji dla celu szczegółowego 3 

Miejsce na pieczątkę 
 
 
 

KARTA OCENY  
operacji według Kryteriów Wyboru Operacji 

dla celu szczegółowego 3 

Numer wniosku:  
 
 

Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy: 
 

DZIAŁANIE PROW 2014-2020  
W RAMACH WDRAŻANIA LSR 

Imię i nazwisko członka Rady 
 

 Podejmowanie działalności gospodarczej 
 Rozwijanie działalności gospodarczej 

Kryteria merytoryczne 
Kryteria i opis Punktacja Przyznane 

punkty 
1. Czy planowane działania jest jedną z kluczowych branż dla 
rozwoju obszaru Wzgórz Dalkowskich? 
(Kluczowe branże to gastronomia, hotelarstwo, agroturystyka, 
drobny handel, usługi, a także przedsiębiorstwa wykorzystujące 
nowoczesne technologie przyjazne środowisku) 

 
Tak – 1 pkt;  

 
Nie – 0 pkt. 

 
 

…. /1  

Uzasadnienie: 
 
 

2. Czy planowane działania sprzyjają ochronie środowiska i 
klimatu? 
(W operacji zaplanowano podjęcie działań sprzyjających 
zachowaniu przyrody i zachowaniu różnorodnych form jej 
ochrony, w tym działań minimalizujących skutki złego wpływu 
na środowisko) 

Sprzyjają – 1 pkt 
 

Nie sprzyjają – 0 pkt 
 

 
 

…. /1 

Uzasadnienie: 

 
 
3. Czy Wnioskodawca zobowiązuje się do poinformowania 
lokalnej społeczności o fakcie otrzymania dofinansowania 
poprzez Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie? 
(Wnioskodawca złożył pisemne zobowiązanie do informowania 
o otrzymanym wsparciu za pośrednictwem LGD) 

 
Zobowiązuje się do 
 informowania – 1 pkt 
 
Nie zobowiązuje się do 
informowania – 0 pkt; 
 

 
 

…. /1 

4. Czy operacja posiada innowacyjny charakter? 
(Za innowacje uważa się najróżniejsze fakty, procesy i 

zjawiska o charakterze technicznym, organizacyjnym, 

społecznym lub psychologicznym, w szczególności 

nietypowe, niestandardowe wykorzystanie lub promocję 

lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych, 

historycznych na obszarze co najmniej gmin). 

 

Działania posiada 
charakter innowacyjny 
– 1 pkt 
 
Działanie nie posiada 
innowacyjnego 
charakteru – 0 pkt; 

 
 
 
 

…. /1 

Uzasadnienie: 
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5. Czy beneficjent zobowiązuje się do utworzenia miejsca 
pracy dla osób z grup defaworyzowanych określonych w LSR  
(grupy de faworyzowane osoby bezrobotne, w tym długotrwale, 
osoby do 35 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia). 

Tak – 1 pkt 
 

Nie – 0 pkt; 

 

 
…. /1 

6. Czy beneficjent zobowiązuje się do stworzenia więcej niż 1 
miejsce pracy ? 
 

Tak – 1 pkt 
 

Nie – 0 pkt; 

 

 
…. /1 

Uzasadnienie: 
 
 
7. Czy beneficjent zobowiązuje się do zaangażowania 
większych środków w ramach wkładu własnego  niż wielkość 
pomocy określona dla programu ? 

Tak – 1 pkt 
 

Nie – 0 pkt; 

 
…. /1 

Uzasadnienie: 
 
 
8. Czy realizacja planowanego przedsięwzięcia jest realna,  a 
przedstawiony biznes plany jest rzetelny i możliwy do 
zrealizowania?  
 

Tak – 1 pkt 
 

Nie – 0 pkt; 
 

 
…. /1 

Uzasadnienie: 

 
 
Łączna liczba punktów/ maksymalna ilość punktów możliwych do otrzymania …./ 8 
Czy operacja zdobyła wymagane minimum 
punktów (3 pkt) 

TAK  NIE  

Miejsce: 
 

Data:  Podpis: 

Podpis pracownika odpowiedzialnego za 
obsługę Rady: 

Podpis Przewodniczącego Rady: 
 

 


