
  
Załącznik nr 4 a

do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014-2020".

  
KARTA OCENY JAKOŚCIOWEJ (tworzenie)

  
Nr naboru:

Nr wniosku:

Wnioskodawca:

Tytuł operacji:  

  TWORZENIE NOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

KRYTERIUM USZCZEGÓŁOWIENIE MAX.
LICZBA

PKT.

PRZYZNANA
LICZBA PKT.

UWAGI

1. TWORZENIE MIEJSC PRACY 
 max. 6 pkt  

W wyniku realizacji projektu powstanie
więcej niż 1 miejsce pracy
(średniorocznie)  [6 pkt.]
W wyniku realizacji operacji powstanie 1
miejsce pracy (średniorocznie)  [3 pkt.]
W wyniku realizacji operacji nie
powstaną miejsca pracy  [0 pkt.]

6 Miejsce pracy – samozatrudnienie lub zatrudnienie na
umowę o pracę/ spółdzielczą umowę o pracę –
liczone średniorocznie źródło: wniosek o
dofinansowanie / biznesplan

2. MIEJSCA PRACY DLA GRUP
DEFAWORYZOWANYCH 
 max. 6pkt

Wnioskodawca projektu utworzy miejsca
pracy dla osób z więcej niż 1 grupy
defaworyzowanej określonej w LSR  [6
pkt.]
Wnioskodawca projektu utworzy miejsca
pracy dla osób z 1 grupy
defaworyzowanej określonej w LSR)  [3
pkt.]
Wnioskodawca projektu nie utworzy
miejsc pracy dla osób z grup
defaworyzowanych określonych w LSR
[0 pkt.]

6 Grupy defaworyzowane - określone i szczegółowo
opisane w lokalnej strategii rozwoju źródło: wniosek o
dofinansowanie / biznesplan

3. URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ Z
WYKORZYSTANIEM PRODUKTÓW
LOKALNYCH 
(wytwarzanych na obszarze LSR) 

max. 6 pkt

Podstawa działalności wnioskodawcy
oparta jest głównie na wykorzystaniu
lokalnych produktów, również rolnych (w
tym przetworzonych)  [6 pkt.]
Działalność wnioskodawcy oparta jest
między innymi na wykorzystaniu
lokalnych produktów, również rolnych (w
tym przetworzonych)  [3 pkt.]
Planowana działalność gospodarcza nie
dotyczy wykorzystania produktów,
również rolnych (w tym przetworzonych)
[0 pkt.]

6 Treść wniosku o dofinansowanie / biznesplanu +
weryfikacja PKD dotowanej działalności (faktyczne
powiązanie branży z wykorzystaniem produktów
również rolnych źródło: wniosek o dofinansowanie /
biznesplan

SUMA PUNKTÓW: max 18 pkt, min 8
pkt (40% pkt) 



GRUPY DEFAWORYZOWANE na terenie działania LGD ZL, (str. 6 i str. 73 LSR), to:
1. Osoby długotrwale bezrobotne 

2. Osoby niepełnosprawne 

3. Osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych 

4. Kobiety bezrobotne 

5. Osoby powyżej 50 roku życia 

6. Młodzież 

UWAGI/UZASADNIENIE

Imię i Nazwisko Członka Rady

Miejsce i data

Czytelny podpis
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