
KARTA OCENY OPERACJI POD WZGLĘDEM SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WYBORU 
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Tytuł wniosku: ........................................................................................................ 
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  Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 
 

 Lp. 
Kryterium Max. liczba punktów 

Liczba 

przyznanych 

punktów 

1 
 

Ocena innowacyjności przedsięwzięcia 
Max. 5  

1.1. Przedsięwzięcie innowacyjne na terenie Gminy 3  

1.2 Przedsięwzięcie innowacyjne na terenie LGD 5  

2 Realizacja planowanych w LSR przedsięwzięć Max 20  

2.1 Rozwój usług turystycznych   

 Uwaga! należy wybrać 2.1.1 lub 2.1.2 oraz 2.1.3 lub 2.1.4 

2.1.1. 

Liczba nowych  usług  (świadczonych przez wnioskodawcę w wyniku 
realizacji projektu) w zakresie sportu i rekreacji  udostępnionych na 
terenie LGD (w ciągu roku). 

1pkt-1 usługa  

2pkt-2 usługi 

3pkt – 3 i więcej usług 
 

2.1.2 

Liczba nowo oddanych lub modernizowanych 
gospodarstw agroturystycznych, obiektów gastronomicznych lub 
hotelarskich lub małej architektury turystycznej.  
 

1pkt-1 obiekt  

2pkt-2 obiekty 

3 pkt. – 3 i więcej 
 

2.1.3 

Wzrost liczby osób, korzystających z  oferty usługowej innej niż 
gastronomia lub miejsca noclegowe (w ciągu roku). 

do 20 os-1pkt 

21 do 50-2pkt  

powyżej 50-3pkt  
 

2.1.4 

wzrost liczby osób, korzystających z oferty agroturystycznej lub  
gastronomii lub  miejsc noclegowych  lub małej architektury (w ciągu 
roku). 

do 100 os-1 pkt. 

101 do 200-  2 pkt.  

powyżej 200-3 pkt. 
 

2.2 Wsparcie i rozwój przedsiębiorczości.   

2.2.1 

Utworzenie miejsc pracy związane z realizacją projektu  
 

1 miejsce pracy – 2 pkt.  

2 miejsca pracy-  4 pkt.  

powyżej 2 miejsc - 6 

pkt.    

 

2.2.2 

Liczba osób aktualnie zatrudnionych w przedsiębiorstwie (w tym 
samo zatrudnienie) 
 

1 os. - 3 pkt.  

2 do 5 os. – 2 pkt.  

Powyżej 5 os. –1pkt  
 

2.3 
Zachowanie wartości historycznych, kulturowych 
i przyrodniczych  

  

2.3.1 
Liczba obiektów poddanych pracom konserwatorskim 
i restauracyjnym 

1 pkt. – 1 obiekt  

2 pkt. – powyżej 1 

obiektu  

 

2.3.2 
Przewidywany wzrost liczby osób korzystających z obiektu (w ciągu 
roku). 

do 200 os-1 pkt. 

201 do 500-  2 pkt.  

powyżej 500-3 pkt. 

 

3 Doświadczenie firmy na rynku Max. 2  

3.1 Firma istnieje na rynku do 12 miesięcy 0  

3.2 Firma istnieje na rynku od 13 miesięcy do 24 miesięcy 1  

3.3 Firma istnieje na rynku powyżej 24 miesięcy 2  

4 Wprowadzenie do oferty firmy nowych produktów/ usług Max.2  

4.1 Firma rozwija dotychczasową działalność 1  

4.2 
Realizacja projektu wiąże się z wprowadzeniem nowego typu 
działalności, nowej usługi do dotychczas prowadzonej 

2  

Razem punktów  (A) max. 29 pkt.                                                                 
Min 3 pkt 

 
Ostateczna liczba punktów: 

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

 

 

podpisy oceniających:………………………………… …......................................................... 

 


