
Załącznik nr 14 
do Procedury wyboru i oceny operacji 

 

Karta oceny operacji pod względem zgodności 
z lokalnymi kryteriami wyboru dla celu 3.1 
LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” 

 

Przedsięwzięcie 
Przedsiębiorczość mieszkańców źródłem rozwoju gospodarczego obszaru 

Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej 

 
NUMER NABORU WNIOSKÓW …………………………………………………………………………………………………………. 
WNIOSEK NR………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
WNIOSKODAWCA……………………………………………………………………………………………………………………………… 
NAZWA OPERACJI ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Instrukcja 
Ocena operacji pod względem  zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. 
Każdy wniosek oceniany jest indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu.  
Każdemu wnioskowi przyznaje się odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru. 
Dokonanie oceny na Karcie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru członek Rady potwierdza własnoręcznym podpisem.  
Metodologia przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.  

a. Oceniający członek Rady ma obowiązek dokonania dokładnej analizy każdego kryterium. 
b. Po analizie danego kryterium oceniający wpisuje ocenę w karcie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru 
c. Ocena nie może przekroczyć wartości maksymalnej określonej dla każdego kryterium w karcie oceny operacji wg 

lokalnych kryteriów wyboru.   
d. Ocena może być wyrażona w wartościach liczb ułamkowych do jednego miejsca po przecinku, 
e. Członek Rady dokonuje sumowania przyznanych punktów, 
f. Punkty należy wpisywać czytelnie długopisem, piórem lub cienkopisem.  
g. Kryteria 4  i 9 to kryteria strategiczne PROW 2014-2020 

Ustalenie kwoty wsparcia odbywa się w oparciu o Procedurę wyboru i oceny operacji. 
Uzasadnienie oceny danego kryterium. (jeśli dotyczy) 
W karcie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, po wstawieniu oceny dla danego kryterium, w kolumnie uzasadnienie 
należy czytelnie co najmniej trzema zdaniami uzasadnić przyznaną ocenę.  
Poprawek  na karcie oceny dokonuje się poprzez skreślenie poprawianej treści oraz zaparafowanie skreślenia. 

 

CEL OGÓLNY 3 POBUDZANIE I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIESZKAŃCÓW ZIELONEGO SZLAKU NIZINY 
MAZOWIECKIEJ  

Cel szczegółowy  Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw na obszarze LSR poprzez dofinansowanie tworzenia 
nowych miejsc pracy  

Lp. 
Lokalne kryteria 
wyboru 

Sposób punktacji 
Definicja/doprecyzowanie 
kryteriów 

Źródło weryfikacji OCENA 

1. 
Doświadczenie 
wnioskodawcy 

Albo 0 albo 2 albo 3 
pkt 

Przynajmniej 2 letnie 
doświadczenie (na 
dzień składania 
wniosku)  
w prowadzeniu 
działalności 
gospodarczej – 3 pkt 

Przynajmniej roczne 
doświadczenie (na 
dzień składania 
wniosku)  

Kryterium promujące 
wnioskodawców, którzy 
mają stabilną sytuację na 
rynku 

Oświadczenie oraz 
załączone 
dokumenty 
potwierdzające 
doświadczenie  

 



w prowadzeniu 
działalności 
gospodarczej – 2 pkt 

Mniej niż roczne 
doświadczenie (na 
dzień składania 
wniosku) w 
prowadzeniu 
działalności 
gospodarczej – 0 pkt 

2. 

Uiszczanie przez 
wnioskodawcę 
właściwych 
podatków 

Albo 0 albo 10 pkt 

Wnioskodawca nie 
zalega z uiszczaniem 
podatków i składek 
wobec Urzędu 
Skarbowego i wobec 
ZUS – 10 pkt 

Wnioskodawca zalega 
uiszczaniem podatków 
i składek wobec 
Urzędu Skarbowego  
i wobec ZUS – 0 pkt 

Preferowani będą 
przedsiębiorcy prowadzący 
swoją działalność zgodnie  
z przepisami prawa 

Zaświadczenia  
o niezaleganiu  
w płaceniu 
podatków  
i składek  

 

3. 
Różnorodność 
prowadzonej 
branży 

Albo 0 albo 5 pkt 
Wnioskodawca 
zakłada dywersyfikację 
prowadzonej przez 
siebie działalności  
– 5 pkt 

Wnioskodawca nie 
zakłada dywersyfikacji 
prowadzonej przez 
siebie działalności  
– 0 pkt 

Preferowane będą operacje, 
które zakładają  
dywersyfikację prowadzonej 
działalności, która 
spowoduje pojawianie się 
nowych branż na terenie 
LGD. 

Oświadczenie 
wnioskodawcy,  

Opis operacji  

 

4. 
Liczba 
nowoutworzonych 
miejsc pracy 

Albo 0 albo 5 pkt 

Operacja zakłada 
utworzenie więcej niż 
1 miejsca pracy. Nie 
mniej niż 0,5 
dodatkowego etatu  
w okresie 1 roku  od 
momentu rozliczenia 
operacji – 5 pkt 

Operacja zakłada 
utworzenie tylko  1 
miejsca pracy (w 
przeliczeniu na 
średnioroczne etaty) – 
0 pkt 

Preferowane będą operacje, 
które zakładają utworzenie 
więcej niż 1 miejsca pracy. 
Preferowani będą 
wnioskodawcy, którzy 
zakładają, że w wyniku 
realizacji operacji utworzą co 
najmniej 1,5 etatu. Z czego 
utworzenie co najmniej 1 
miejsca pracy w przeliczeniu 
na średnioroczne etatu  
w okresie 3 lat od momentu 
rozliczenia operacji, jest 
warunkiem dostępu  
o ubieganie się o pomoc  
w ramach środków PROW 
2014-2020. Utworzenie 
jednego miejsca pracy jest 
obligatoryjne! W przypadku 
oceny kryterium operacja 
zakłada, że wnioskodawca 

Opis operacji, 
biznesplan 

 



planuje utworzenie 
dodatkowego miejsca pracy - 
nie mniej niż 0,5 etatu w 
okresie 1 roku  od momentu 
rozliczenia operacji 

5. 

Poziom 
wykorzystania 
lokalnych 
zasobów  

Od 0 do 3 pkt 

Operacja zakłada 
wykorzystanie 
3 lokalnych zasobów 
(materialnych, 
ludzkich, lokalnej 
infrastruktury) – 3 pkt 

Operacja zakłada 
wykorzystanie  
2 z 3 lokalnych 
zasobów – 2 pkt 

Operacja zakłada 
wykorzystanie  
1 z 3 lokalnych 
zasobów – 1 pkt 

Operacja nie wskazuje 
na wykorzystanie 
lokalnych zasobów  
– 0 pkt 

Preferuje się operacje 
wykorzystujące lokalne 
zasoby: 

 materialne, 

 ludzkie, 

 lokalną 
infrastrukturę. 

Premiowane będą operacje, 
które zakładają  większe 
wykorzystanie lokalnych 
zasobów w realizacji operacji 
(łączne wykorzystanie 
zasobów) 

Opis wykorzystania 
lokalnych zasobów 

 

6. 
Wysokość 
wkładu 
własnego 

Albo 0 albo 5 albo 10 
pkt 

Wkład własny 
zaplanowano na 
poziomie powyżej 
40,1% kosztów 
kwalifikowalnych  
– 10 pkt 

Wkład własny 
zaplanowano na 
poziomie od 30,1% do 
40% kosztów 
kwalifikowalnych  
– 5 pkt 

Wkład własny 
zaplanowano na 
poziomie do 30% 
kosztów 
kwalifikowalnych 
– 0 pkt 

W przypadku operacji 
realizowanych przez 
podmioty wykonujące 
działalność gospodarczą, 
premiowane będą operacje, 
w których wkład własny 
wnioskodawcy przekracza 
intensywność pomocy 
określoną w LSR  

Wniosek , biznesplan  

7. 

Grupy 
defaworyzowane 
zatrudnione w 
przedsiębiorstwie 

 

Albo 0 albo2 albo 4 pkt 

Wnioskodawca 
zatrudnia przynajmniej 
jedną osobę z grupy 
50+ – 2 pkt 

Wnioskodawca 
zatrudnia przynajmniej 
jedną osobę z grupy 
wiekowej do 25 r.ż. 

Preferowani będą 
wnioskodawcy, którzy 
zatrudniają osoby ze 
zdefiniowanych w LSR grupy 
defaworyzowanych 
(młodzież do 25 r.ż. oraz 
dorośli powyżej 50 r.ż.) 

Oświadczenie 
wnioskodawcy, 

biznesplan 

 



– 2 pkt 

W przypadku 
kryterium Członek 
Rady może przyznać 
punkty każdym 
zakresie i zsumować 
punkty 

8. 

Zdolność 
finansowa do 
realizacji 
operacji 

Albo 0 albo 5 pkt 

Wnioskodawca 
rzetelnie wykazuje 
zdolność finansową 
operacji – 5 pkt 

Wnioskodawca nie 
wykazuje zdolności 
finansowej operacji  
– 0 pkt 

Preferowane będą operację 
realizowane przed podmioty, 
które posiadają stabilne 
aktywa finansowe (środki 
trwałe, grunty, środki 
pieniężne), rzetelnie 
wykazane w biznesplanie 
które zabezpieczają ryzyko 
niewykonania operacji. 

Biznesplan   

UZASADNIENIE DLA OCENY WG KRYTERIUM 8: 

 

 

9. Innowacyjność 

Albo 0 albo 5 pkt 

Operacja 
charakteryzuje się in. 
produktową lub 
procesową – 5 pkt 

Operacja nie 
charakteryzuje się 
innowacyjnością  
– 0 pkt 

Innowacja produktowa – 
dotyczy produktów/usług 
nowych lub udoskonalanych. 

Nowy produkt w 
przedsiębiorstwie to 
produkt, który swoimi 
cechami lub przeznaczeniem 
znacząco różni się od 
produktów dotychczas 
wytwarzanych lub 
oferowanych przez 
przedsiębiorstwo. 

Udoskonalony produkt - to 
produkt/usługa, które 
zostały zmodyfikowane  
w celu zwiększenia kręgu 
odbiorców, dostosowania do 
nowych wymogów rynku, 
zwiększenia sprzedaży. 

Innowacja procesowa 
(technologiczna) – zmiana  
w stosowanych w 
przedsiębiorstwie metodach 
wytwarzania produktów/ 
świadczenia usług a także  
w sposobach docierania do 
odbiorców. Można 
dokonywać zmiany  
w urządzeniach lub  
w procesie ich wytwarzania 
(usług lub produktów). 
Celem jest zwiększenie 
efektywności 
produkcji/świadczenia usług. 

Opis operacji, 

biznesplan 

 



UZASADNIENIE DLA OCENY WG KRYTERIUM 9: 

 

 

10. 
Zintegrowanie 
branż 

Albo 0 albo 5 pkt 

Operacja przewiduje  
łączne zaangażowanie 
trzech branż: 
rolnictwa, turystyki 
oraz IT. – 5 pkt  

Operacja nie 
przewiduje  łącznego 
zaangażowanie trzech 
branż: rolnictwa, 
turystyki oraz IT.  
– 0 pkt  

 

Preferowane będą operacje, 
w realizację których 
zaangażowane będą trzy 
branże: rolnictwo, turystyka 
oraz IT. Jednoczesne 
zaangażowanie tych 
wszystkich trzech obszarów 
gospodarki poprzez efekt 
synergii przyczyni się do 
podniesienia 
konkurencyjności obszaru 
planowanego objęciem LSR, 
przy maksymalnym 
wykorzystaniu jego 
tradycyjnego potencjału 
(rolnictwo, turystyka), 
wzmocnionego 
oddziaływaniem elementów 
innowacyjnych,  

Biznesplan, wniosek  

UZASADNIENIE DLA OCENY WG KRYTERIUM 10: 

 

 

11. 

Wykorzystanie 
znaku 
promocyjnego 
LGD 

Albo 0 albo 5 pkt 

TAK – 5 pkt 

NIE – 0 pkt 

Wnioskodawca zamierza 
wykorzystywać logotypy LGD 
przynajmniej w obowiązko-
wych formach informowania 
o przyznanej dotacji   

Zobowiązanie 
wnioskodawcy wraz 
z sankcją 

 

12. 

Wnioskodawca 
korzystał  
z doradztwa  
w biurze LGD 

Albo 0 albo 5 pkt 

TAK – 5 pkt 

NIE – 0 pkt 

Preferowani będą 
wnioskodawcy, którzy 
korzystali z doradztwa 
pracowników Biura LGD. 

Dane z list 
doradztwa (biuro 
LGD) 

 

 

SUMA 
MAKSYMALNA WARTOŚĆ 

PUNKTÓW – 65 PKT 
MINIMALNA WARTOŚĆ 

PUNKTÓW – 30 PKT 
SUMA PUNKTÓW 

PRZYZNANYCH: 
 

Czy operacja spełnia kryterium dostępu?   

Tzn. czy operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy  
w przeliczeniu  na średnioroczne etat w okresie 3 lat po rozliczeniu operacji? 

TAK 
NIE 

Udzielenie odpowiedzi NIE świadczy o nie 
spełnieniu warunków przyznania pomocy ze 
środków PROW 2014-2020 

Czy operacja spełnia minimum punktowe ? 
TAK 
NIE 

  

 
 

 
 



Ustalenie kwoty wsparcia dla wniosku: 

 

Kwota wnioskowana: Kwota zatwierdzona*: 

Głosowanie  

Czy operacja jest zgodna z lokalnymi kryteriami wyboru dla celu 3.1? 
TAK 
NIE 

Uzasadnienie dla głosowania (w przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE): 

 

 

 

…………………………………………………………………………………  

Miejscowość, data 

………………………………………………………..…………  

Czytelny podpis 

 

Ustalenie kwoty wsparcia! Jeżeli kwota wnioskowana różni się od kwoty zatwierdzonej konieczne jest uzasadnienie 
decyzji. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ADNOTACJA KOMISJI SKRUTACYJNEJ/podpis 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 


