
 

KARTA OCENY WEDŁUG KRYTERIÓW STRATEGICZNYCH  

Działanie PROW 2014 – 2020 

□ Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez 

podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej   

□ Wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze 

wiejskim objętym LSR 

Numer naboru: 

Numer wniosku: 

 

Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy:  

Tytuł operacji:  

Ocena wniosku: 

LP. Kryterium oceny Punktacja Uzasadnienie 

1.  Innowacyjność projektu   

2. Planowane zatrudnienie w ramach 

projektu dotyczy zatrudnienia 

osoby/osób w wieku 50+  

  

3. Samozatrudnienie dotyczy osoby, która 

w chwili złożenia wniosku ukończyła 

50 rok życia lub jest osobą długotrwale 

bezrobotną  

  

4. Projekt zakłada zastosowanie 

rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu 

  

Suma punktów:   

Uzasadnienie oceny: 

 

 

 

 

 

………………………………..……….…. 

(miejsce, data) 

 

 

……………………………………………………………….. 

(czytelny podpis członka Rady LGD) 

 

 

………………………………..……….…. 

(czytelny podpis sekretarzy posiedzenia) 

 

 

……………………………………………………………….. 

(czytelny podpis Przewodniczącego Rady LGD) 

 

 

LP. Kryterium oceny Wyjaśnienie Skala punktowa 

1. Innowacyjność projektu 

 Wprowadzenie nowego produktu, usługi, modelu organizacji nie stosowanych na obszarze działania 

LGD Razem dla Radomki (opis zawarty w dokumentacji konkursowej + oświadczenie Wnioskodawcy 

+ dodatkowe dokumenty,) 

Kryterium jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem:Niestabilna sytuacja na rynku pracy i mono-

branżowością sektora MMŚP (głównie prosta działalność usługowa i handlowa) przy małej liczbie 

działalności produkcyjnej 

Ocena dokonywana w oparciu o informacje przedstawione w dokumentacji konkursowej popartej 

dokonaniem szczegółowej analizy opisu innowacyjności operacji oraz uzasadnionej dodatkowymi 

dokumentami poświadczającymi jej innowacyjny charakter 

 0 pkt. – brak  

1 pkt. – wykazana innowacyjność projektu 

1.  Planowane zatrudnienie w ramach projektu dotyczy zatrudnienia osoby/osób w wieku 50+  

 Wsparcie zatrudnienia grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy, określonych w 

LSR. 

Kryterium jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem:Wysoka stopa bezrobocia  ze szczególna 

sytuacją na rynku pracy osób w wieku 50+, Rozdrobnienie gospodarcze i nieopłacalność produkcji 

rolnej 

 0 pkt. – nie 



1 pkt. – tak, zatrudnienie przynajmniej 1 osoby w wieku 50+ 

3. Samozatrudnienie dotyczy osoby, która w chwili złożenia wniosku ukończyła 50 rok życia lub jest 

osobą długotrwale bezrobotną  

 Wsparcie przedsiębiorczości w grupach defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy, 

określonych w LSR. 

Kryterium jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem:Wysoka stopa bezrobocia  ze szczególna 

sytuacją na rynku pracy osób w wieku 50+, Rozdrobnienie gospodarcze i nieopłacalność produkcji 

rolnej 

 0 pkt. – nie  

2 pkt. – tak, Wnioskodawcą jest osoba w wieku 50+ lub długotrwale bezrobotną 

4. Projekt zakłada zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu 

 Preferowane projekty uwzględniające potrzeby klimatyczne. Kryterium jest odpowiedzią na małe 

wykorzystanie warunków do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł. 

W ramach kryterium preferowane są projekty, mające na celu zastosowanie rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska lub klimatu w zakresie: wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 

odzyskiwanie surowców wtórnych lub zakładających zastosowanie i wprowadzenie technologii 

przeciwdziałających zmianom klimatycznym i przyczyniających się do poprawy stanu środowiska 

naturalnego.   

Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia w dokumentacji konkursowej szczegółowego 

opisu informującego w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu środowiska 

naturalnego, w jaki sposób wykorzystuje rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i klimatu. 

Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych analiz, dokumentów, zaświadczeń – 

poświadczających spełnienie w/w kryterium, oraz ujęcie (jeśli dotyczy) danego kosztu w zestawieniu 

rzeczowo-finansowym biznesplanu  

 0 pkt. – nie 

1 pkt. – tak 

Do uzyskania: max 5 pkt. / min 0 pkt. 

 

 

 


