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Przedsięwzięcie 1.1.1 Zakładanie działalności 
gospodarczej 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z 
KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI 

NUMER WNIOSKU: 
 

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: 

 
NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI: 
 

 

 

Lp. Kryterium Opis 
Liczba 

punktów 
Przyznane 

punkty 
Sposób i źródło weryfikacji 

1 Tworzenie miejsc 
pracy 

W wyniku realizacji projektu powstanie więcej 
niż 1 miejsce pracy (średniorocznie)  

15  
Informacje zawarte we wniosku o 
dofinansowanie. Biznesplan. 
Miejsce pracy - samozatrudnienie lub 
zatrudnienie na umowę o pracę, liczone 
średniorocznie zgodnie z instrukcją 
wypełniania wniosku. 

W wyniku realizacji projektu powstanie 1 
miejsce pracy (średniorocznie) 10  

2 Sezonowość  Wnioskodawca planuje stworzenie 
całorocznego miejsca pracy dla wszystkich 
stworzonych miejsc pracy w ramach realizacji 
projektu. 

10  

Informacje zawarte we wniosku o 
dofinansowanie. Biznesplan. 
Premiowane będą operacje tworzące 
całoroczne miejsca pracy. 

Wnioskodawca planuje stworzenie 
sezonowych miejsc pracy w ramach realizacji 
projektu. 

0  

3 Rodzaj 
uruchamianej 
działalności 
gospodarczej 

turystyka (w tym gastronomia, miejsca 
noclegowe, rekreacja, wypoczynek)  10  

Informacje zawarte we wniosku o 
dofinansowanie. Biznesplan. 
W opisie operacji wnioskodawca zawrze jedną 
z dziedzin rozwoju obszaru – sprawdzanym po 
głównym PKD. 
Wnioskodawca może otrzymać punkty tylko w 
jednej kategorii. 

produkty lokalne, rzemiosło – rękodzieło, 
lokalne dziedzictwo (promowane projekty 
przyczyniają się do promowania, wytwarzania, 
kultywowania i promocji produktów lokalnych) 

10  

pozostała działalność 5  

4 Inteligentne 
specjalizacje 
województwa 

Projekt zakłada wprowadzenie na rynek lokalny 
produktu/usługi z zakresu inteligentnych 
specjalizacji województwa. 

5  

Informacje zawarte we wniosku o 
dofinansowanie. Biznesplan. 
Wnioskodawca odniósł się do dokumentów 
strategicznych definiujących inteligentne 
specjalizacje i szczegółowo opisał, w jaki 
sposób projekt wpisuje się w ten zakres w 
kontekście założonych działań i celów 
(Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego 
województwa warmińsko-mazurskiego do 
roku 2025). 

Projekt nie zakłada wprowadzenia na rynek 
lokalny produktu/usługi z zakresu 
inteligentnych specjalizacji województwa. 0  

5 Zamieszkanie lub 
zameldowanie 
wnioskodawcy na 
obszarze LGD 

W dniu składania wniosku Wnioskodawca jest 
zameldowany nieprzerwanie na pobyt stały lub 
czasowy na terenie objętym LSR od co najmniej 
6 miesięcy. 

10  

Informacje zawarte we wniosku o 
dofinansowanie. Biznesplan. 
Dokumenty przedstawione przez 
Wnioskodawcę – aktualne, urzędowe 
zaświadczenie o zameldowaniu. 
Wnioskodawca powinien załączyć do wniosku 
kserokopię dokumentów potwierdzających 
meldunek stały lub czasowy (zaświadczenie na 
pobyt czasowy). 

W dniu składania wniosku Wnioskodawca 
zamieszkuje na terenie objętym LSR od co 
najmniej 6 miesięcy 

5  

W dniu składania wniosku Wnioskodawca jest 
zameldowany lub zamieszkuje na terenie 
objętym LSR okres krótszy niż 6 miesięcy 

0  

6 Wnioskodawca Wnioskodawca w dniu złożenia wniosku należy 
do jednej z poniższych grup 
defaworyzowanych:  
 - jest osobą w wieku do 40 r. ż. lub 
 - jest osobą w wieku powyżej 50 r.ż. lub 
 - kobietą lub 
- osobą niepełnosprawną. 

10  

Informacje zawarte we wniosku o 
dofinansowanie.  
Grupy defaworyzowane zostały określone i 
opisane w LSR. 
Zaliczenie do jednej z grup defaworyzowanych 
będzie sprawdzane w przypadku osób do 40 
r.ż, powyżej 50 r.ż. lub kobietą na podstawie 
kserokopii dowodu osobistego. W przypadku 
osób niepełnosprawnych na podstawie 
kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności. 

Wnioskodawca w dniu złożenia wniosku nie 
należy do żadnej z poniższych grup 
defaworyzowanych. 

0  

7 Projekt sprzyja 
ochronie 
środowiska lub 
klimatu 

Projekt minimum w 50% dotyczy działań 
związanych z ochroną środowiska, 
przeciwdziałania zmianom klimatu 

5  
Informacje zawarte we wniosku o 
dofinansowanie. 
W opisie operacji jednoznacznie wskazano 
zakres lub elementy kosztów stanowiące 
działania / urządzenia / technologie 

Projekt nie zawiera elementów mających 
pozytywny wpływ na ochronę środowiska, 

0  
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przeciwdziałania zmianom klimatu pozytywnie wpływające na ochronę 
środowiska lub przeciwdziałania zmianom 
klimatu. 

8 Wykorzystanie 
lokalnych 
produktach 
rolnych 

Wnioskodawca w ramach projektu zakłada 
działalność gospodarczą opartą na 
wykorzystaniu lokalnych produktów rolnych (w 
tym przetworzonych). 

5  

Informacje zawarte we wniosku o 
dofinansowanie. Biznesplan.  
Weryfikacja PKD dotowanej działalności – 
faktyczne powiązanie branży z 
wykorzystaniem produktów rolnych.  

Wnioskodawca w ramach projektu zakłada 
działalność gospodarczą nie opartą na 
wykorzystaniu lokalnych produktów rolnych (w 
tym przetworzonych). 

0  

9 Biznesplan Wnioskodawca szczegółowo opisał wyniki 
analizy marketingowej – opis oferty. od 0  

do 15 
 

Biznesplan. 
Premiowane będą projekty zwierające 
czytelny, zrozumiały i jednoznaczny opis oferty 
w analizie marketingowej. 

Uzasadnienie oceny Biznesplanu: 
 
 

10 Innowacyjność Operacja ma charakter innowacyjny 5  Informacje zawarte we wniosku. Biznesplan. 
Definicja innowacyjności – przez 
innowacyjność rozumie się wdrożenie nowego 
na terenie danej miejscowości lub znacząco 
udoskonalonego produktu, usługi, procesu, 
organizacji lub nowego sposobu wykorzystania 
lub zmobilizowania istniejących lokalnych 
zasobów przyrodniczych, historycznych, 
kulturowych czy społecznych. 
Wskazując spełnione kryterium 
innowacyjności Wnioskodawca powinien: 
- wskazać precyzyjnie nazwę elementu 
wniosku / procesu którego dotyczy 
innowacyjność 
- wskazać typ wdrożonej innowacyjności 
posługując się arkuszem pomocniczym 
(załączonym do dokumentów konkursowych). 

Operacja nie ma charakteru innowacyjnego 

0  

Uzasadnienie oceny innowacyjności: 
 
 

11 Doświadczenie 
wnioskodawcy 

Wnioskodawca udokumentuje doświadczenie / 
kwalifikacje zgodne z branżą zakładanej 
działalności gospodarczej powyżej 6 miesięcy. 

10  

Informacje zawarte we wniosku, biznesplan.  
Dokumenty potwierdzające posiadane 
doświadczenie / kwalifikacje odpowiednie do 
przedmiotu operacji.  

Wnioskodawca opisze we wniosku lub w 
biznesplanie doświadczenie / kwalifikacje 
zgodne z branżą zakładanej działalności 
gospodarczej powyżej 6 miesięcy. 

5  

Wnioskodawca nie opisze, nie udokumentuje 
doświadczenia / kwalifikacji zawodowych 
zgodnych z branżą zakładanej działalności lub 
są one krótsze niż 6 miesięcy. 

0  

12 Udział w 
szkoleniach 

Wnioskodawca wziął udział w szkoleniu LGD 
Południowa Warmia przygotowującym do 
danego naboru wniosków 

10  

Informacja na podstawie list obecności na 
szkoleniach. Preferowane będą projekty 
wnioskodawców korzystających ze szkoleń 
organizowanych przez LGD Południowa 
Warmia, celem zapewnienia prawidłowego 
przygotowania wniosków i wydatków 
środków. 

Wnioskodawca nie brał udziału w szkoleniu 
LGD Południowa Warmia przygotowującym do 
danego naboru wniosków 

0  

  Razem 110  Minimum do uzyskania – 40 % 

 

Data i miejsce oceny: 
 
 
……………………………………………… 

IMIĘ I NAZWISKO OCENIAJĄCEGO CZŁONKA RADY 
 

CZYTELNY PODPIS OCENIAJĄCEGO: 
                                                                  ………………………………………………………………………… 

Instrukcja:  
a) Pola zaciemnione wypełnia pracownik Biura LGD Południowa Warmia przed rozpoczęciem procesu oceny.  
b) Pola białe wypełnia członek Rady biorący udział w ocenie zgodności.  
c) Kartę należy wypełnić piórem, długopisem lub cienkopisem.  
d) Ocena zgodności polega na wpisaniu liczby punktów w kratce po prawej stronie przy każdym kryterium.  

 


