Załącznik nr 6 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez
Społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”.

…………………………
(pieczęć)
Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”
Nr wniosku
Nazwa i adres Wnioskodawcy
Nazwa operacji
1. Wybór typu operacji:
PROJEKTY DLA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

□
□
□

Podejmowanie działalności gospodarczej
Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów
rolnych
Rozwijanie działalności gospodarczej

Lokalne kryteria oceny operacji

Kryterium nr 1

Kryterium nr 2

Kryterium nr 3

Kryterium nr 4

Kryterium nr 5

Kryterium nr 6

Przyznana
ocena

Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD:
- tak, przedstawiając co najmniej wniosek i biznesplan – 5 pkt.
- tak, bez przedstawiania wniosku i/lub biznesplanu – 2 pkt.
- nie – 0 pkt.
Realizowana operacja ma charakter innowacyjny. Przez innowacyjność rozumie
się wdrożenie nowego na obszarze realizacji projektu lub znacząco
udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu
wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów
przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych:
- tak – 2 pkt.
- nie – 0 pkt.
Realizowana operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu:
- tak – 4 pkt.
- nie – 0 pkt.
Wnioskodawca nie otrzymał dotychczas publicznej pomocy finansowej na
podjęcie działalności gospodarczej – (kryterium nie dotyczy operacji w zakresie
Rozwijania działalności gospodarczej):
- tak – 5 pkt.
- nie – 0 pkt.
Wnioskodawca należy do grupy defaworyzowanej (dotyczy tylko operacji w
zakresie Podejmowania działalności gospodarczej) lub Wnioskodawca
zadeklarował utworzenie pełnego etatu dla osoby z grupy defaworyzowanej
(dotyczy tylko operacji w zakresie Rozwijania działalności gospodarczej):
- tak – 7 pkt.
- nie – 0 pkt.
Operacje realizowane w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tyś.
mieszkańców:
- do 4999 – 5 pkt.
- od 5000 – 3 pkt.
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Kryterium nr 7

Wkład własny Wnioskodawcy ponad wymagane minimum (kryterium nie
dotyczy operacji w zakresie Podejmowanie działalności gospodarczej):
- minimum 10% – 5 pkt.
- minimum 5% – 3 pkt.
- minimum 3% – 1 pkt.
- mniej niż 3% – 0 pkt.
Suma punktów:

Data:

Uzasadnienie:

Imię i Nazwisko Członka Rady:

Podpis Członka Rady:
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Instrukcja wypełniania karty:
Każde kryterium Karty Oceny operacji wg lokalnych kryteriów podlega ocenie punktowej. Recenzent, w oparciu o
swoją wiedzę i doświadczenie, przyporządkowuje odpowiednie wartości punktowe do kolejnych kryteriów
merytorycznych. Im wyższa wartość punktowa tym większe spełnianie danego kryterium przez projekt podlegający
ocenie. Oceniający jest zobowiązany do; uzupełnienia metryczki projektu, pola Suma Punktów, daty oceny wniosku
oraz złożenia czytelnego podpisu. Suma punktów, jaką może uzyskać wniosek w ocenie merytorycznej punktowej nie
może być większa niż 28. Uzyskanie przez wniosek większej ilości punktów niż 28 skutkuje uznaniem Karty Oceny za
nieważną. Minimum punktowe dla operacji, które należy osiągnąć, aby operacja mogła uzyskać dofinansowanie – 10
punktów.
Uwagi:
Oceny można dokonywać jedynie w polach do tego przeznaczonych.
Zabrania się wszelkich ingerencji w strukturę i treść wypełnionych pól Karty Oceny.
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