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Załącznik nr 5b do Regulaminu Rady 

 

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

Pieczęć LGD                                                                                      

KARTA OCENY OPERACJI 

WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD 

dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych w ramach konkursu ” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanegoprzez  społeczność„  w zakresie Rozwój przedsiębiorczości na 
obszarach zależnych od rybactwa- podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej(max.41 liczba 
punktów ; min.16,40 punktów) 

Nazwa operacji:  
 
 

Nr operacji wg kolejności 
wpływu i data złożenia 
wniosku: 

 Data przeprowadzenia 
oceny merytorycznej: 

 

Nazwa wnioskodawcy:  
 
 

Zgodność operacji  z lokalnymi kryteriami: 
L.p. Lokalne kryteria oceny operacji Przyznana ocena 
1. Wnioskodawca uzyskał wsparcie realizując : 

-jeden  projekt –1 pkt, 
-dwa projekty i więcej- 2pkt 
-brak projektów –0 pkt 

 

2.  
-operacja ma innowacyjny charakter 1-3 pkt 
-nie ma innowacyjnego charakteru-0 pkt 
 

 

Wskaźnik jakościowy- członek Rady musi 
uzasadnić swoją ocenę 
 
 
 
 
 
 

 

3. Operacja przyczyni się do powstania miejsc 
pracy 
- jednego- 0 pkt 
-dwóch- 3 pkt 
- trzech i więcej- 6 pkt 
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4. Wnioskodawca jest lub zatrudni osoby z grupy 
de faworyzowanej( młodzież do 25 roku życia 
lub osobę 50+) 
TAK- 3 pkt 
NIE-0 pkt 

 

5. Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska 
TAK- 3 pkt,                                                          

NIE-0 pkt 

 

6. Realizacja operacji przyczyni się do lepszego 
wykorzystania : (max 6 pkt. 

Wskaźnik jakościowy- członek Rady musi 
uzasadnić swoją ocenę 

  
- walorów przyrodniczo-krajobrazowych – 2 pkt 
 
 

 

 -dziedzictwa historyczno-kulturowego – 2 pkt, 
 

 
 
 
 

 -lokalnych surowców, w tym produktów rolnych 
i leśnych – 2 pkt, 

 
 
 
 

 -nie przyczynia się-0 pkt  
 
 

7. Promocja: 
- operacja promuje obszar LGD i PORiM oraz 
dziedzictwo rybackie z wykorzystaniem logo UE, 
PORiM,  Stowarzyszenia „WIR” w  formie innej 
niż tablica informacyjna (np.  folder, strona 
internetowa audycja, wystawa itp.) – 4 pkt 
- operacja nie promuje obszaru z 
wykorzystaniem logo UE, PORiM, 
Stowarzyszenia „WIR” w innej formie niż tablica 
informacyjna – 0 pkt 

 

8. Wnioskodawca uczestniczył w szkolenia 
organizowanych przez LGD i uzyskał pozytywną 
ocenę 
TAK- 2 pkt,                                                      

NIE-0 pkt 

 

9. Wnioskowana kwota kosztów kwalifikowanych 
operacji wynosi   
(max 2 pkt): 
- do 100.000zł – 6 pkt, 
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- 100.001 zł – 200.000 zł – 1 pkt,                   
 -powyżej 200.000 -0 pkt 
 

10. Czy wnioskodawca korzystał z konsultacji w 
biurze LGD 
Tak-2 pkt 
Nie-0 pkt 

 

11. Wnioskodawca udokumentował prowadzenie 
działalności rybackiej lub utratę miejsca pracy w 
tym sektorze – 4 pkt,                                                   
-Wnioskodawca jest spoza sektora rybackiego – 
0 pkt 

 

12. Termin zakończenia operacji: 
- do 6 miesięcy od podpisania umowy –  4 pkt  

- powyżej  6 do 8 miesięcy od podpisania umowy 
– 3 pkt 

- powyżej 8 do 10 miesięcy od podpisania 
umowy- 1 pkt  
 

 

 Suma ocen 1- 12  
 

 …………………………………………………………………………… 

                                                                                                   Czytelny podpis członka Rady 

 

 


