
KARTA OCENY OPERACJI POD WZGLĘDEM SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WYBORU 

Oznaczenie sprawy: ............................................ 

Tytuł wniosku: ........................................................................................................................  

Nazwa beneficjenta: ......................................................................................................... ...... 

Imię i nazwisko oceniającego/członka Zespołu Oceniającego 

………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. 

                                Działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 
 

 Lp. Kryterium Max. liczba punktów Liczba punktów 

1 Ocena Innowacyjności Przedsięwzięcia Max. 5  

1.1 Innowacyjność na terenie Gminy 3  

1.2 Innowacyjność na terenie LGD 5  

2 Realizacja planowanych w LSR przedsięwzięć Max. 36  

2.1 Rozwój produktów turystycznych i kulturowych 

2.1.2 
Liczba  nowych/zmodernizowanych obiektów małej 
architektury turystycznej*  

1 obiekt – 1 pkt.  

Powyżej 1 obiektu – 2 pkt. 
 

2.1.3 
Liczba lokalnych produktów kulinarnych które mają 
związek z realizacją projektu 

1 produkt – 1 pkt.  

Powyżej 1produktu– 2 pkt. 
 

2.1.4 

Liczba zewidencjonowanych i promowanych innych 
produktów turystycznych i kulturowych 
charakterystycznych dla obszaru LGD w ramach realizacji 
projektu 

1 produkt – 1 pkt.  

Powyżej 1produktu–  2 pkt. 
 

2.1.5 

Planowany wzrost liczby osób korzystających ze szlaków 
i obiektów małej architektury turystycznej zrealizowanych 
w ramach projektu  

do 200 os-1pkt 

201 do 500-2pkt  

powyżej 500-3pkt  

osób/rok 

 

2.1.6 

Planowany wzrost liczby osób znających (posiadających 
wiedzę) nt. produktów kulinarnych charakterystycznych dla 
obszaru LGD  
 

do 200 os-1pkt 

201 do 500-2pkt  

powyżej 500-3pkt  
osób/rok 

 

2.1.7 

Wzrost liczby osób znających (posiadających wiedzę) nt. 
produktów charakterystycznych dla obszaru LGD ** 
 

do 200 os-1pkt 

201 do 500os.-2pkt  

powyżej 500os.-3pkt  
 

2.2 Rozwój usług  

2.2.1 

Liczba nowych usług udostępnionych w wyniku realizacji 
projektu  LGD  

1 pkt-1 usługa 

2 pkt-2 usługi 

3 pkt. – 3 i więcej usług 

 

2.2.2. 
Liczba nowo oddanych lub modernizowanych gospodarstw 
agroturystycznych, obiektów gastronomicznych i 
hotelarskich  lub innych  

1 obiekt – 1 pkt.  

Powyżej 1 obiektu – 2 pkt. 
 

2.2.3 

Wzrost liczby osób, korzystających z oferty usługowej 
powstałej w wyniku realizacji projektu 

do 100 os-1pkt 

101 do 200-2pkt  

powyżej 200-3pkt   

 

2.2.4 

Wzrost liczby osób, korzystających z  oferty gastronomii 
i miejsc noclegowych   

do 100 os-1pkt 

101 do 200-2pkt  

powyżej 200-3pkt  

 

2.3 Wsparcie i rozwój przedsiębiorczości. 

2.3.1 
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach projektu  Samozatrudnienie- 0 pkt. 

1 miejsce - 1pkt  
Powyżej 1 miejsca – 2 pkt.  

 

2.3.2 
Liczba osób aktualnie opłacających KRUS w gospodarstwie  zatrudnienie – 1 os. - 1 pkt.  

od 2 do 5 os. – 2 pkt.  
Powyżej 5 os. – 3 pkt. 

 

2.4 Zachowanie wartości historycznych, kulturowych i przyrodniczych 

2.4.1 
Liczba obiektów zabytkowych poddanych pracom 
konserwatorskim 
 i restauracyjnym 

1 obiekt – 1 pkt.  
Powyżej 1 – 2 pkt.  

 

2.4.2 
Przewidywany wzrost liczby osób korzystających z 
obiektu 

do 100 os-1pkt 

 od 101 do 200-2pkt  

powyżej 200-3pkt  
 

  



3 
Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych 
ze środków UE  

Max. 2  

3.1 
Wnioskodawca realizował projekt współfinansowany ze 
środków UE 

1  

3.2 
Wnioskodawca nie realizował żadnego projektu 
współfinansowanego ze środków UE 

2  

4 
Powierzchnia gospodarstwa rolnego, którą posiada 
lub uprawia Wnioskodawca   

Max. 4  

4.1 Powyżej 10 ha 1  

4.2 Więcej niż 5 ha i nie więcej niż 10 ha 2  

4.3 Mniej niż 5 ha 4  

5 Status beneficjenta na rynku Max. 2  

5.1 
Wnioskodawca rozpoczyna działalność gospodarczą lub 
agroturystyczną  

2  

5.2 
Wnioskodawca rozwija działalność gospodarcza lub 
agroturystyczną 

0  

Razem punktów  (A)                                Max.    pkt. (49 pkt.)  
Min 5 pkt 

 

Ostateczna liczba punktów: 

A x WLSR = ………………………………………………………… 
Wlsr = 100% - % zrealizowania wskaźnika 

 

 

 

Podpisy oceniających:…………………………….. …......................................................... 
 

 

*Punktowane obiekty małej architektury turystycznej i rekreacyjnej: altana, wiata, mostek, kładka, plac 

zabaw, stojak na rowery, tablice informacyjne 

**Produkty turystyczne i kulturowe charakterystyczne dla obszaru LGD: rękodzieło, zespoły 

śpiewacze i teatralne, wytwory tradycyjnego rzemiosła. 

ww. powinny wiązać się z obszarem LGD  i wnioskodawca powinien to udowodnić zapisem we wniosku, 

np. zespół śpiewaczy – członkowie z naszego obszaru i repertuar tradycyjny) 

 


