
Załącznik nr ………….do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD 

pieczęć LGD 
KARTA OCENY PREMIUJĄCEJ DLA OPERACJI 

 

Działanie PROW 2014 – 2020 Przedsiębiorcy (Premia, Rozwój, 
Inkubator)/ Działania inwestycyjne* 
(operacje inne) 

Numer konkursu: 
Numer wniosku: 

 

Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy:  
Tytuł wniosku:  
Ocena wniosku: 

Kryterium Opis Punktacja 

I. Innowacyjność 

operacji 

Preferuje się operacje innowacyjne.  

Przez innowacyjność należy rozumieć zastosowanie lub wprowadzenie 

nowych  lub ulepszonych usług/produktów, procesów (technologii), 

metod organizacji  

lub marketingu,  nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów i 

surowców, wcześniej nie stosowanym na obszarze LSR; nowym sposobie 

zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju; upowszechnieniu 

lub wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych. 

Innowacyjne może być ich nietypowe, niestandardowe  

wykorzystanie czy promocja. 

Uwaga: 

Analiza kryterium na podstawie opisu operacji, gdzie Beneficjent ma 

wskazać innowacyjność projektu. 

Weryfikacja przeprowadzana jest na podstawie dostępnej wiedzy 

lokalnej posiadanej przez Członków Rady. 

6pkt – innowacyjność operacji na poziomie obszaru 

LSR 

 

3pkt – innowacyjność operacji na poziomie gminy 

członkowskiej LGD miejsca realizacji operacji  

 

1pkt – innowacyjność operacji na poziomie 

miejscowości należącej do Gminy 

 

0pkt – brak innowacyjności 

Ilość przyznanych punktów  



 

 
 

Ilość przyznanych punktów strategicznych (premiujących) 
 

 

 

Ilość przyznanych punktów z oceny wg lokalnych kryteriów wyboru- kryteria horyzontalne   

Uzasadnienie: 

Kryterium Opis Punktacja 

II. Oddziaływanie 

operacji  

na grupę 

defaworyzowaną 

zidentyfikowaną w 

LSR 

Preferuje się wnioski oddziałujące pozytywnie na grupę defaworyzowaną. 

Grupy defaworyzowane, to grupy: 

1) Młodzi ludzie poniżej 30 roku życia 
2) Osoby powyżej 50 roku życia 
3) Mikroprzedsiębiorcy 

Uwaga: 

Nie przyznaje się punktów za wiek Beneficjenta, który determinuje jego 

przynależność do danej grupy defaworyzowanej. 

Nie przyznaje się punktów za status Przedsiębiorcy jako 

Mikroprzedsiębiorca. 

Analiza kryterium na podstawie opisu operacji, gdzie Beneficjent opisuje 

oddziaływanie na wskazane grupy defaworyzowane. 

 

6pkt – pozytywne oddziaływanie operacji na dwie ze 

zidentyfikowanych grup defaworyzowanych na 

obszarze LSR 

 

3pkt – pozytywne oddziaływanie operacji na jedną ze 

zidentyfikowanych grup defaworyzowanych na 

obszarze LSR 

 

0pkt – brak oddziaływania operacji na grupę 

defaworyzowaną na obszarze LSR    

Ilość przyznanych punktów  

Uzasadnienie: 



 

SUMA PRZYZNANYCH PUNKTÓW Z OBYDWU OCEN PROJEKTU:  

 
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW JAKIE MUSI OTRZYMAĆ OPERACJA, BY ZOSTAĆ UZNANĄ ZA SPEŁNIAJĄCA LOKALNE KRYTERIA WYBORU TO 

W PRZYPADKU DZIAŁAŃ : 

1. Operacja realizowana przez podmioty inne niż LGD. 
Załącznik Nr 2b do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD 

 

15 

W PRZYPADKU DZIAŁAŃ : 

1. Uruchamianie działalności gospodarczej  
2. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego. 
3. Rozwijanie działalności gospodarczej. 
Załącznik Nr 2a do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD 

 

 

12 

 

 

Uzasadnienie oceny: 
 
 
 
 
 
 
 


