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Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR  

oraz operacji własnych LGD 
 

 

Niniejsza Procedura dotyczy operacji realizowanych w ramach LSR oraz operacji własnych LGD. 

Beneficjenci zainteresowani uzyskaniem wsparcia na realizacje projektu w ramach LSR będą 

mogli otrzymać wsparcie doradcze od pracownika biura LGD. 

Nabór i ocena wniosków oraz wybór operacji do finansowania będzie prowadzona zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków 

i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  z dnia 24 września 2015 r. (Dz. U. z dnia 

09.10.2015, poz. 1570). 

Procedura naboru operacji przebiega wg schematu: 

1. Zarząd Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki w porozumieniu z Samorządem 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego ustala termin otwarcia naboru wniosków.  

2. Biuro LGD przygotowuje treść zaproszenia do składania wniosków, które zawiera m.in. 

lokalne kryteria operacji do finansowania. Ogłoszenie będzie zawierać ewentualną 

informację o zamiarze realizacji projektu własnego. 

3. Na wniosek Stowarzyszenia Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podaje do 

publicznej wiadomości (strona internetowa, tablica ogłoszeń, prasa) informację 

o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem LGD. Informacja 

o możliwości składania wniosków zamieszczona zostanie także na stronie internetowej 

Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki (www.leader.frrl.org.pl), w prasie o zasięgu 

lokalnym, na terenie których wdrażana będzie LSR oraz w siedzibie Biura.  

4. Informację o możliwości składania wniosków podaje się do publicznej wiadomości 

najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem naboru wniosków przez LGD. 

5. Wnioskodawcy składają wniosek bezpośrednio w siedzibie biura LGD zgodnie 

z procedurą konkursową. Za datę i godzinę złożenia wniosku uznaje się datę i godzinę 

dostarczenia wniosku do siedziby LGD. Wszyscy wnioskodawcy otrzymują potwierdzenie 

złożenia wniosku. 

6. Wszystkie wnioski zgodnie z datą i godziną wpływu zostają wpisane na listę. Zamknięcie 

listy następuje w dniu zakończenia terminu składania wniosków. Lista zostaje podkreślona 

i podpisana przez Kierownika biura. 
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7. Biuro LGD przedkłada Radzie LGD złożone wnioski wraz z listą zbiorczą wniosków 

o dofinansowanie operacji w ramach ogłoszonego konkursu. 

8. W przypadku, gdy żaden podmiot uprawniony do wsparcia nie zgłosił zamiaru realizacji 

operacji w ramach danego naboru, LGD może złożyć wniosek na realizację operacji 

własnej (w ciągu 7 dni od zakończenia naboru), który będzie podlegał weryfikacji zgodnie 

z niniejszą procedurą. 

9. Rada Stowarzyszenia dokona oceny operacji do finansowania w terminie 45 dni od dnia, 

w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy. Wzór Karty wyboru 

i oceny operacji oraz Karty zgodności z Programem stanowią załącznik do Procedury. 

Kryteria wyboru i oceny operacji, Kryteria zgodności z Programem oraz Procedura 

wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz operacji własnych LGD mogą być zmieniane 

na podstawie uchwały podjętej poprzez Walne Zebranie Członków. Propozycje zmian 

procedury i kryteriów mogą być zgłaszane przez mieszkańców, pracowników Biura oraz 

organy LGD i podlegają konsultacjom społecznym zgodnie z zapisami LSR,  

z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą być dokonywane w trakcie trwania konkursu,  

a w całym procesie w ramach danego naboru stosowane będą te same kryteria i procedury. 

10. Kwota wsparcia dla poszczególnych operacji musi być zgodna z zapisami LSR, 

a członkowie Rady nie mają wpływu na jej wysokość. 

11. Kierownik biura LGD każdorazowo weźmie udział w posiedzeniach Rady i będzie czuwał 

nad prawidłowym przebiegiem oceny i wyboru, poprawności dokumentacji oraz zgodności 

formalnej. 

12. Po dokonaniu oceny i wyboru operacji do realizacji zgodnie z LSR, wnioskodawcy są 

powiadamiani o decyzji Rady oraz o możliwości odwołania się od niej zgodnie 

z procedurą. 

13. W przypadku wpłynięcia odwołań, Przewodniczący Rady ponownie zwołuje posiedzenie 

w celu ich rozpatrzenia. 

14. Biuro LGD powiadamia wszystkich beneficjentów o ostatecznej decyzji Rady 

z uwzględnieniem odwołań i o możliwości złożenia protestu do zarządu województwa za 

pośrednictwem LGD. 

15. Biuro LGD przekazuje listę z wybranymi i nie wybranymi do finansowania operacjami do 

Instytucji Wdrażającej z dokumentacją projektu.  

16. Na każdym etapie konkursu wnioskodawcy przysługuje prawo wycofania wniosku na 

podstawie pisemnego zawiadomienie LGD o wycofaniu wniosku. LGD zwraca 

beneficjentowi wniosek wraz z załącznikami, pozostawiając w biurze LGD kopie 

wycofanych dokumentów. 
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Schemat procedury oceny i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

……………………………….. 
Przewodniczący Zebrania 

Ustalenie przez LGD i Samorząd Województwa Warmińsko-

Mazurskiego terminu naboru wniosków. 

 

Podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości 

składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem 

LGD zgodnie z procedurą konkursową, najpóźniej 14 dni 

przed rozpoczęciem naboru wniosków przez LGD. 

Nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach LSR w siedzibie LGD (nie krótszy niż 14 dni i nie 

dłuższy niż 30 dni). 

 

Posiedzenie Rady (7 dni od zakończenia naboru wniosków).  
 

Powiadomienie wnioskodawców o wynikach oceny i wyboru 

operacji do realizacji zgodnie z LSR oraz możliwości 

odwołania się od niej (21 dni od zakończenia naboru). 
 

Wsparcie doradcze dla 

beneficjentów w Biurze LGD. 
 

Rejestracja wniosków w Biurze LGD 

(publikacja listy zbiorczej w ciągu 2 dni od 

zakończenia naboru).  
 

Ocena zgodności operacji z LSR. Ocena punktowa wg 

lokalnych kryteriów wyboru dla poszczególnych działań. 
 

Wpisanie wniosku na listę rankingową. Podanie do 

publicznej wiadomości list rankingowych wraz z protokołami 

z posiedzeń Rady zawierającymi informację o wyłączeniach 

(np. strona internetowa). 

Możliwość odwołania w formie 

pisemnej od decyzji Rady do Biura 

LGD (7 dni od otrzymania 

powiadomienia). 
 

Przekazanie listy do Instytucji Wdrażającej z 

dokumentacją projektu (14 dni od dnia dokonania 

wyboru operacji, nie później niż 45 dni od 

zakończenia naboru). 

 

Posiedzenie Rady i ponowna ocena 

operacji (niezwłocznie po wpłynięciu 

odwołań). 

Powiadomienie wnioskodawców o wynikach oceny i wyboru operacji do realizacji zgodnie z LSR, 

z uwzględnieniem rozpatrzonych odwołań, aktualizacja list rankingowych i upublicznienie nowych protokołów 

zposiedzeń Rady (2 dni od rozpatrzenia odwołania). Powiadomienie wnioskodawców o możliwości wniesienia 

protestu do Zarządu Województwa za pośrednictwem LGD (7 dni od dostarczenia pisma). 

 

Przekazanie protestów do Instytucji Wdrażającej 

(14 dni od dnia dokonania wyboru operacji, nie później 

niż 45 dni od zakończenia naboru). 

 

Nabór wniosku na operację własną LGD  (7 dni 

od dnia zakończenia naboru, w którym nie 

zarejestrowano wniosków) .  
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Załącznik nr 1 

 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR  

oraz operacji własnych LGD 

 

Karta zgodności z Programem  

Nr operacji: …………………..……………………………………………………..…………… 

Imię i nazwisko członka Rady: …………………………………………………………………. 

1 Wnioskodawca  

2 Nazwa operacji  

3 Zakres operacji 

 wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności 

lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z 

wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 

TAK 

 rozwój przedsiębiorczości, w tym: podejmowanie działalności gospodarczej, 

tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych 

będących przedsiębiorstwami spożywczymi, rozwijanie działalności gospodarczej, 

podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie rozwoju 

przedsiębiorczości 

TAK 

 wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą 

na obszarze wiejskim objętym LSR 
TAK 

 rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych TAK 

 zachowanie dziedzictwa lokalnego TAK 

 budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 
TAK 

 budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych TAK 

 promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych TAK 

4 Realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych, szczegółowych  

i przedsięwzięć LSR 

Cel ogólny: 1. Wykorzystanie potencjału przyrodniczego, kulturowego 

i historycznego dla zachowania tożsamości obszaru, promocji i rozwoju lokalnego 
TAK 

Cel szczegółowy: 1.1 Korzystanie z zasobów przyrodniczych i kulturalnych w zgodzie 

z zasadami zrównoważonego rozwoju 
TAK 

Przedsięwzięcia: 
1.1.1 akcje informacyjne oraz kampanie promocyjne dotyczące ochrony zasobów naturalnych  

i zrównoważonego korzystania ze środowiska przyrodniczego 

1.1.2 działania edukacyjne w zakresie podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa 

1.1.3 organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych związanych z promocją lokalnych 

walorów przyrodniczych i kulturalnych 

1.1.4 oznaczanie i inwentaryzacja cennego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego wraz 

z jego promocją 

1.1.5 tworzenie edukacyjnych centrów ekologicznych i przyrodniczych  

1.1.6 urządzenie, przebudowa i doposażenie parków, skwerów i zieleńców 

TAK 

Cel szczegółowy: 1.2 Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych i określenie 

spójnej wizji wykorzystania obiektów historycznych poprzez właściwą ich 

prezentację i nadawanie funkcji przyczyniających się do rozwoju społeczno-

gospodarczego oraz kultywowanie niematerialnego dziedzictwa historycznego  

TAK 

Przedsięwzięcia: 
1.2.1 rewitalizacja obiektów zabytkowych celem wykorzystania ich na potrzeby działalności 

społecznej i gospodarczej 

TAK 
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1.2.2 ochrona i zabezpieczenie obiektów zabytkowych 

1.2.3 oznaczanie i inwentaryzacja cennego dziedzictwa kulturowego i historycznego wraz z 

jego promocją 

1.2.4 zachowanie niematerialnego dziedzictwa historycznego obszaru LSR 

Cele szczegółowy: 1.3 Rozwinięcie oferty okołopobytowej i rozbudowa infrastruktury 

obsługi ruchu turystycznego z perspektywy nowych trendów rynkowych i potrzeby 

wydłużenia sezonu 

TAK 

Przedsięwzięcia: 
1.3.1 budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego 

1.3.2 tworzenie i rozwijanie sieci współpracy na rzecz obsługi ruchu turystycznego 

1.3.3 tworzenie produktów i usług turystycznych, przy wykorzystaniu lokalnych zasobów 

kulturalnych, historycznych i przyrodniczych wraz z ich promocją 

1.3.4 analizy i opracowania dotyczące rozwoju turystyki na obszarze LGD  

TAK 

Cel ogólny: 2. Wykorzystanie potencjału lokalnego przez sektor gospodarczy i rozwój 

zasobów rynku pracy w perspektywie zapotrzebowania na kadrę pracowniczą 
TAK 

Cele szczegółowy: 2.1 Podniesienie wskaźnika przedsiębiorczości i rozwój podmiotów 

gospodarczych w szczególności bazujących na usługach i produktach lokalnych 

oraz zasobach tradycyjnych i ekologicznych 

TAK 

Przedsięwzięcia: 
2.1.1 podejmowanie działalności gospodarczej 

2.1.2 rozwijanie działalności gospodarczej, w szczególności bazującej na usługach 

i produktach lokalnych oraz zasobach tradycyjnych i ekologicznych 

TAK 

Cele szczegółowy: 2.2 Rozwinięcie sieci lokalnych partnerstw gospodarczych na rzecz 

tworzenia, promocji i sprzedaży produktów i usług oraz tworzenie ogólnodostępnej 

infrastruktury na potrzeby przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów i 

usług opartych na zasobach lokalnych 

TAK 

Przedsięwzięcia: 
1.2.1 inicjowanie i rozwój współpracy partnerskiej pomiędzy podmiotami gospodarczymi 

działającymi na rynku lokalnym 

1.2.2 promowanie usług i produktów lokalnych 

1.2.3 działania na rzecz rozwoju rynków zbytu na rzecz produktów i usług lokalnych 

1.2.4 tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych 

1.2.5 tworzenie i rozwój krótkich łańcuchów dostaw 

1.2.6 badania i analizy dotyczące lokalnego sektora gospodarczego obszaru LGD i lokalnych 

produktów i usług 

TAK 

Cel szczegółowy: 2.3 Podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców ze 

szczególnym wskazaniem grup defaworyzowanych na rynku pracy 
TAK 

Przedsięwzięcia: 

2.3.1 podnoszenie kompetencji zawodowych osób zamieszkujących obszar LGD 

w powiązaniu z działaniami nastawionymi na rozwój przedsiębiorczości lub 

tworzenie oraz funkcjonowanie inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów 

rolnych 

TAK 

Cel ogólny: 3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie urządzeń 

i infrastruktury zaspokajającej potrzeby pierwszego rzędu oraz tworzących 

komfort zamieszkania 

TAK 

Cel szczegółowy: 3.1 Zwiększenie dostępu do infrastruktury umożliwiającej aktywność 

ruchową i aktywne formy wypoczynku 
TAK 

Przedsięwzięcia: 

3.1.1 budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej 

TAK 

Cel szczegółowy: 3.2 Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości wiejskich 

położonych peryferyjnie względem wiodących ośrodków lokalnych 
TAK 

Przedsięwzięcia: 

3.2.1 budowa i przebudowa publicznych dróg gminnych i powiatowych, które 
TAK 
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umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej (świadczących usługi: 

społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze, edukacyjne) z siecią dróg 

publicznych lub skracają dystans/czas dojazdu do tych obiektów 

Cel szczegółowy: 3.3 Rozbudowa bazy obiektów stanowiących ośrodki aktywności 

kulturalnej i miejsca spotkań mieszkańców 
TAK 

Przedsięwzięcia: 

3.3.1 budowa, przebudowa obiektów stanowiących ogólnodostępną infrastrukturę 

społeczną lub kulturalną 

TAK 

Cel ogólny: 4. Podniesienie poziomu aktywności społecznej mieszkańców TAK 

Cel szczegółowy: 4.1 Zwiększenie oferty zagospodarowania czasu wolnego 

w dostosowaniu do potrzeb różnych grup wiekowych 
TAK 

Przedsięwzięcia: 
4.4.1 przygotowanie i realizacja oferty zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców w idei 

odkrywania i rozwijania pasji i talentów 

4.4.2 przygotowanie i realizacja inicjatyw nastawionych na pobudzenie aktywności 

mieszkańców 

TAK 

Cel szczegółowy: 4.2 Zwiększenie liczby animacji lokalnych i rozbudowa wsparcia 

formalnego na rzecz liderów lokalnych oraz otwarcie mieszkańców na potrzeby 

społeczności lokalnej i zachęcanie do wspólnych działań 

TAK 

Przedsięwzięcia: 
4.2.1 przygotowanie i realizacja animacji lokalnych skierowanych na aktywizację społeczną 

mieszkańców 

4.2.2 wsparcie szkoleniowo-doradcze, materialne, instytucjonalne na rzecz liderów lokalnych 

TAK 

5 
Forma, kwota i poziom wsparcia są zgodne z zapisami LSR 

i ogłoszeniem o naborze 
TAK NIE 

6 Głosuję za uznaniem operacji za zgodną z LSR i z ogłoszonym naborem TAK NIE 

7 Uzasadnienie: 

8 Data i podpis członka Rady  

 

Karta oceny zgodności z Programem jest wypełniana oddzielnie dla każdej operacji przez każdego 

członka Rady.  

W pozycji 3 i 4 można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź „TAK”. W przypadku braku 

zaznaczenia przynajmniej jednej odpowiedzi twierdzącej w tych punktach operację uznaje się za 

niezgodną w LSR i nie podlega dalszej ocenie przez Radę. Za niezgodną z LSR uznaje się również 

operację, w której w pozycji 5 zaznaczono odpowiedź „NIE”. Każdorazowo, w przypadku 

niezgodności operacji z LSR członek Rady powinien (w poz. 7) szczegółowo uzasadnić podjętą 

decyzję.  

Pozostałe pozycje należy wypełnić zgodnie ze wskazaniem w karcie oceny. 

Każda karta oceny zgodności musi być podpisana przez członka Rady sporządzającego dokument. 

 

 

 

 

 

……………………………….. 
Przewodniczący Zebrania 



 7 

Załącznik nr 1 

 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR  

oraz operacji własnych LGD 
 

Karta oceny operacji w ramach LSR oraz operacji własnych wg lokalnych kryteriów 

Nr grantu: …………………..……………………………………………………..…………… 

Imię i nazwisko członka Rady: …………………………………………………………………. 

1 Wnioskodawca  

2 Nazwa grantu  

3 

Lp. Kryteria ogólne wyboru operacji WAGA PUNKTY WPŁYW 

1 

Innowacyjność operacji (operacja nie jest innowacyjna - 0 pkt., operacja 

jest  innowacyjna na poziomie 1 miejscowości/sołectwo - 1 pkt.,  operacja 

jest  innowacyjna na poziomie 1 gminy - 2 pkt., operacja jest  

innowacyjna na poziomie LGD - 3 pkt., operacja jest  innowacyjna na 

poziomie LGD i przewiduje na poziomie realizacji operacji 

wypracowanie rozwiązań nowatorskich, niestandardowych, o 

eksperymentalnym charakterze, w nietypowy sposób podchodzących do 

lokalnych zasobów, tradycji, przyczyniających się do pozytywnych zmian 

na obszarze - 4 pkt. ).  

UWAGA!!! Operacja, aby mogła uzyskać dofinansowanie musi otrzymać 

min. 1 punkt w tym kryterium. 

3    

2 

Wykorzystanie, promocja i ochrona zasobów lokalnych: ludzkich, 

rzeczowych, przyrodniczych, kulturowo-historycznych (0 zasobów - 0 

pkt., 1 zasób - 1 pkt., 2 zasoby - 2 pkt., 3 zasoby - 3 pkt., 4 zasoby - 4 

pkt.). 

2    

3 

Wnioskowana kwota (wnioskowana kwota zakłada maksymalny próg 

dofinansowania założony w LSR - 0 pkt., wnioskowana kwota zakłada 

wartość niższą niż maksymalny próg dofinansowania założony w LSR - 1 

pkt.). 

3    

4 

Korzystanie z usług doradczych LGD (nie - 0 pkt, tak - 1 pkt).                                                                                    

UWAGA!!! Operacja, aby mogła uzyskać dofinansowanie musi otrzymać 

1 punkt w tym kryterium. 

2    

5 

Oddziaływanie operacji (operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań 

ochrony środowiska lub zmian klimatycznych - 1 pkt., operacja 

adresowana jest do grup defaworyzowanych - 1 pkt., operacja przewiduje 

współpracę podmiotów z przynajmniej dwóch sektorów -  1 pkt.). 

2    

6 

Promocja i informacja (brak promocji i informacji o realizowanej operacji 

- 0 pkt., 1-2 narzędzia promocji o realizowanej operacji - 1 pkt, 3 i więcej 

narzędzi promocji o realizowanej operacji - 2 pkt.) 

2    

7 
Miejsce realizacji operacji (miejscowość powyżej 5 tyś mieszkańców - 0 

pkt., miejscowość poniżej 5 tyś. mieszkańców - 1 pkt.). 
2    

8 

Liczba złożonych wniosków w ramach całej LSR  (wnioskodawca 

sumując bieżący konkurs i konkursy zakończone złożył więcej niż jeden 

wniosek w ramach LSR - 0 pkt., wnioskodawca sumując bieżący konkurs 

i konkursy zakończone złożył jeden wniosek w ramach LSR - 1 pkt.). 

3    

Lp. Zgodność z zapisami LSR  WAGA PUNKTY WPŁYW 

9 

Komplementarność operacji (operacja nie wpisuje się w żaden cel ogólny 

LSR - 0 pkt., operacja wpisuje się w 1 cel ogólny LSR - 1 pkt., operacja 

wpisuje się w 2 cele ogólne LSR - 2 pkt., operacja wpisuje się w 3 cel 

ogólne LSR - 3 pkt., operacja wpisuje się w 4 cel ogólne LSR - 4 pkt.).                                                                                        

UWAGA!!! Operacja, aby mogła uzyskać dofinansowanie musi otrzymać 

min. 1 punkt w tym kryterium. 

2    

10 

Rezultaty i produkty operacji (wnioskodawca nie określił ilościowo 

wskaźników rezultatu i produktu wskazanych w LSR  - 0 pkt., 

wnioskodawca określił ilościowo wskaźniki rezultatu i produktu 

wskazane w LSR - 1 pkt.).                                                                                                                                                        

UWAGA!!! Operacja, aby mogła uzyskać dofinansowanie musi otrzymać 

2    



 8 

1 punkt w tym kryterium. 

Lp. 
Wykonalność prawno-organizacyjna, zabezpieczenie kadrowe i 

efektywność kosztowa operacji WAGA PUNKTY WPŁYW 

11 

Wykonalność prawno-organizacyjna operacji (wnioskodawca nie wykazał 

zabezpieczenia prawno-organizacyjnego dla realizacji operacji - 0 pkt., 

wnioskodawca wykazał zabezpieczenie prawno-organizacyjne dla 

realizacji operacji - 1 pkt.)  

4    

12 

Zabezpieczenie kadrowe operacji, w tym również doświadczenie 

wnioskodawcy (wnioskodawca nie wykazał zabezpieczenia kadrowego 

ani doświadczenia dla realizacji operacji - 0 pkt., wnioskodawca wykazał 

zabezpieczenie kadrowe lub doświadczenie dla realizacji operacji - 1 pkt.)  

6    

13 

Efektywność kosztowa operacji (wnioskodawca nie wykazał 

efektywności kosztowej operacji - 0 pkt., wnioskodawca wykazał 

efektywności kosztową operacji - 1 pkt.)   

4    

Lp. Kryteria dodatkowe (oceniane w przypadku podejmowania 

działalności gospodarczej) WAGA PUNKTY WPŁYW 

14 

Tworzenie miejsc pracy, w tym samozatrudnienie (wnioskodawca zakłada 

utworzenie 1 etatu, w tym samozatrudnienie - 1 pkt., wnioskodawca 

zakłada utworzenie 2 i więcej etatów, w tym samozatrudnienie - 2 pkt., 

wnioskodawca zakłada utworzenie przynajmniej jednego etatu 

skierowanego do grup defaworyzowanych ujętych w LSR - 3 pkt.).                                                                                                                                                                        

UWAGA!!! Operacja, aby mogła uzyskać dofinansowanie musi otrzymać 

1 punkt w tym kryterium. 

4   0 

15 

Rodzaj podejmowanej działalności (podejmowana działalność 

gospodarcza dotyczy usług turystycznych - okołopobytowych lub 

produktów/usług opartych o lokalne zasoby - 1 pkt., pozostałe branże 

działalności gospodarczej - 0 pkt.). 

3   0 

Lp. Kryteria dodatkowe (oceniane w przypadku rozwijania działalności 

gospodarczej) WAGA PUNKTY WPŁYW 

16 

Tworzenie miejsc pracy (wnioskodawca zakłada utworzenie 1 etatu - 1 

pkt., wnioskodawca zakłada utworzenie 2 i więcej etatów - 2 pkt., 

utworzone etaty skierowane są do grup defaworyzowanych ujętych w 

LSR - 3 pkt.).                                                                                                                                                                        

UWAGA!!! Operacja, aby mogła uzyskać dofinansowanie musi otrzymać 

1 punkt w tym kryterium. 

4   0 

17 

Rodzaj prowadzonej działalności (prowadzona działalność gospodarcza 

dotyczy usług turystycznych - okołopobytowych lub produktów/usług 

opartych o lokalne zasoby - 1 pkt., pozostałe branże działalności 

gospodarczej - 0 pkt.). 

3   0 

4 SUMA PUNKTÓW 
 

5 

 
Uzasadnienie 

 Lp.  Kryteria ogólne wyboru operacji: 

1  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 Lp. Zgodność z zapisami LSR: 

9   

  10 

 Lp. Wykonalność prawno-organizacyjna, zabezpieczenie kadrowe i efektywność kosztowa operacji: 

11   

  

  
12 

13 



 9 

Lp. Kryteria dodatkowe (oceniane w przypadku podejmowania działalności gospodarczej): 

14 
 

15 

Lp. Kryteria dodatkowe (oceniane w przypadku rozwijania działalności gospodarczej): 

16 
 

17 

6 Data i podpis członka Rady  

Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów jest wypełniana przez członka Rady Stowarzyszenia 

Krainy Drwęcy i Pasłęki.  

Wszystkie rubryki zawarte w karcie muszą być wypełnione, w przeciwnym razie kartę uważa się 

za nieważną. 

Ocena musi być liczbą całkowitą, nie może być ułamkiem.  

Wnioski ocenione według kryteriów lokalnych, które uzyskały ocenę min. 32 punkty 

(w przypadku działań skierowanych na podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej 

minimum 36 punktów), przy zastrzeżeniu zdobycia co najmniej 1 pkt. w kryterium 1, 4, 9, 10  

oraz 14,16 jeśli dotyczą, umieszczane są na liście rankingowej operacji rekomendowanych do 

finansowania. 

Każda karta oceny musi być podpisana przez członka Rady sporządzającego dany dokument 

i opatrzona datą. 
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Przewodniczący Zebrania 

 


