
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         Załącznik Nr 3/b 

do Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania  

   realizowanych przez podmioty inne niż LGD 
 
 

 

KARTA OCENY PREMIUJACEJ  

REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD DLA OPERACJI 

Z ZAKRESU PODEJMOWANIA ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

                                                                                                                                                                                                                                      

 

LP. 

 

   

KRYTERIUM 

 

     OPIS KRYTERIUM 

 

                                  PUNKTACJA 

ŹRÓDŁO 

WERYFIK

ACJI 

LICZBA 

PRZYZN

ANYCH 

PUNKT

ÓW 

UZASADNIENIE 

PRZYZNANEJ 

PUNKTACJI 

 

1. 

  

Wsparcie 

zaspakajania 

potrzeb grup 

defaworyzowan

ych   

zidentyfikowan

ych w LSR 

LGD 

„Podbabiogórze

” 

 

 

  

Preferuje się  projekty 

zakładające zaspakajanie 

potrzeb grup    

defaworyzowanych   

zidentyfikowanych w LSR  

ze względu na dostęp do 

rynku pracy 

 

 

Wymagane uzasadnienie: 

W komentarzu 

Projektodawca jest 

zobowiązany wskazać  czy 

realizowana operacja 

zakłada zatrudnienie osoby 

z grup   defaworyzowanych 

zidentyfikowanych w LSR 

i/lub wnioskodawca należy 

do grupy defaworyzowanej 

zidentyfikowanej w LSR  

 

  

5 pkt –  Projekt zakłada zatrudnienie osoby z grup   

defaworyzowanych zidentyfikowanych w LSR i/lub 

wnioskodawca należy do grupy defaworyzowanej 

zidentyfikowanej w LSR 

 

0 pkt –   Projekt nie zakłada zatrudnienie osoby z 

grup  defaworyzowanych zidentyfikowanych w LSR 

i/lub wnioskodawca nie należy do grupy 

defaworyzowanej zidentyfikowanej w LSR 

 

 

  

Wniosek                     

o 

przyznanie 

pomocy w 

ramach 

LSR/   karta 

opisu 

projektu 

   



 

2. 

 

Innowacyjność 

projektu 

 

  

Preferuje się  operacje 

innowacyjne tj. 

1. Procesowy – 

beneficjent  zakłada 

wdrożenie nowej lub 

znacząco ulepszonej 

technologii w procesie 

produkcji lub świadczenia 

usługi 

i/lub 

2. Produktywny- 

beneficjent zakłada  

wdrożenie  nowego 

produktu (wyrobu lub 

usługi)   

i/lub 

3. Organizacyjny- 

beneficjent zakłada 

zastosowanie nowych 

rozwiązań 

organizacyjnych 

i/lub 

4. Marketingowy – 

beneficjent zakłada 

zastosowanie nowych 

technik marketingowych 

dotychczas nie 

znanych/stosowanych na 

obszarze LSR 

5. Społeczny – beneficjent 

zakłada zastosowanie 

nowych metod  

ukierunkowanych na 

przeciwdziałanie 

wykluczeniom i 

promujących współpracę 

z innymi podmiotami 

 

 

5 pkt –  Operacja  spełniająca warunki określone                       

               w co najmniej w jednej z definicji  

               określonych  w punktach  od 1-5   

 

0 pkt –   Operacja  nie  spełniająca warunków żadnej                     

               z  definicji określonych w punktach od 1-5   

 

 

 

Wniosek                        

o 

przyznanie 

pomocy w 

ramach 

LSR/ 

karta opisu 

projektu 

 

Kryterium 

będzie 

weryfikowan

e na  

podstawie  

uzasadnień 

wnioskodaw

cy w 

dokumentac

h 

aplikacyjnyc

h mówiących 

o  

innowacyjno

ści  operacji 

oraz danych 

lokalnych, 

internetu. 

Kryterium 

będzie 

oceniane na 

płaszczyźnie 

terytorialnej 

tj. Rada na 

podstawie 

opisu 

wnioskodaw

cy będzie 

decydować 

   



Wymagane uzasadnienie: 

W komentarzu 

Wnioskodawca jest 

zobowiązany wskazać czy 

operacja jest innowacyjna, 

a jeśli tak to opisać na 

czym polega jej 

innowacyjność 

 

czy operacja 

jest 

innowacyjna 

na skalę 

sołectwa, 

gminy, 

obszaru 

LGD. 

 

3. 

  

Zastosowanie 

rozwiązań 

sprzyjających 

ochronie 

środowiska lub 

klimatu 

 

Preferuje się  projekty 

przewidujące 

zastosowanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu 

 

Wymagane uzasadnienie: 

W komentarzu 

Projektodawca wskazuje, 

czy operacja przewidują 

zastosowanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu 
 

 

  

5 pkt –  Projekt  przewiduje zastosowanie rozwiązań  

              sprzyjających ochronie środowiska lub  

              klimatu  i stanowi ono powyżej 10 %  

              budżetu projektu 

 

3 pkt –  Projekt  przewiduje zastosowanie rozwiązań  

              sprzyjających ochronie środowiska lub  

              klimatu  i stanowi ono poniżej 10 % budżetu  

              projektu 

 

 

0 pkt –  Projekt  nie przewiduje zastosowanie  

              rozwiązań sprzyjających ochronie  

              środowiska lub klimatu                  

               
 

 

 

Wniosek                 

o 

przyznanie 

pomocy w 

ramach 

LSR/ karta 

opisu 

projektu 

 

   

 

SUMA Data i podpis Przewodniczącego i Sekretarza Rady: 

  
 
 
 
 
 
 

 


