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Karta oceny zgodności z kryteriami wyboru w ramach przedsięwzięcia  1.1.1. PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

Dane dotyczące wnioskodawcy 

Numer wniosku  

 

Imię i nazwisko /nazwa  

I adres wnioskodawcy 

 

Tytuł wniosku  

Data złożenia wniosku  

Dane dotyczące oceniającego 

Imię i nazwisko oceniającego  

Reprezentowany sektor  

Lp. Kryterium 
Liczba 
pkt 

Sposób weryfikacji 

Przyznane 
punkty (należy 
zakreślić 
właściwą 
wartość np. 

Uzasadnienie (pole obowiązkowe) 

1. 

Wnioskodawca należy do 1 z 
grup defaworyzowanych, tj. 
posiada status osoby 
bezrobotnej: 
- Wnioskodawca posiada 
status osoby bezrobotnej:5 
pkt. 
- Wnioskodawca nie posiada 
statusu osoby bezrobotnej: 0 
pkt 
 

 

Max.5 

Wnioskodawca w dniu złożenia wniosku posiada  status osoby 
bezrobotnej, który należy udokumentować za pomocą 
zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy (wystawionego nie 
wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku). 
Na ocenę nie wpływają inne czynniki (np. okres posiadania statusu, 
fakt rejestracji w PUP spoza obszaru objętego działaniami w 
ramach Lokalnej Strategii Rozwoju). 
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2. 

Wnioskodawca należy do 
jednej z poniższych grup 
defaworyzowanych i jest (10 
pkt): 
1. osobą do 35 roku życia (w 
dniu złożenia wniosku), 
2. osobą powyżej 55 roku 
życia (w dniu złożenia 
wniosku), 
3. kobietą. 
 
Wnioskodawca nie należy do 
jednej z powyższych grup (0 
pkt). 

Max. 
10 

Warunkiem spełnienia kryterium pkt. 1. oraz 2. jest przynależność 
do jednej z wyliczonych grup wiekowych w dniu składania wniosku, 
(kryterium pkt. 1: nieukończone 35 lat, kryterium pkt. 2: ukończone 
55 lat) za dzień ukończenia 35 i 55 roku życia uważa się dzień 
urodzin Beneficjenta, . Weryfikacja kryteriów 1, 2, 3, nastąpi w 
oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i/lub w 
Biznesplanie. 
Wnioskodawca zobligowany jest do wskazania we wniosku o 
przyznanie pomocy i/lub w biznesplanie przynależności do 
konkretnej grupy defaworyzowanej wskazanej w tym kryterium 
punktowym. 
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3. 

Wnioskodawca posiada: 
1. wiedzę w zakresie 
uruchamianej działalności:          
2 pkt 
2. doświadczenie w zakresie 
uruchamianej działalności: 
3pkt. 
 
Wnioskodawca nie posiada 
wiedzy ani doświadczenia w 
zakresie uruchamianej 
działalności: 0 pkt. 
 
 

 
Max. 5 

Warunkiem spełnienia kryterium pkt 1 jest uzasadnienie posiadania 
wiedzy w zakresie uruchamianej działalności. Warunkiem 
spełnienia kryterium pkt. 2 jest uzasadnienie posiadania 
doświadczenia w zakresie uruchamianej działalności.  
 
Weryfikacja nastąpi w oparciu o: 
Kryterium 1 - opis we wniosku o przyznanie pomocy oraz 
udokumentowanie posiadania wiedzy z zakresu uruchamianej 
działalności – dokumentacja wystawiona przez uprawnione do tego 
podmioty – maksymalnie 3 kserokopie dokumentów 
potwierdzających uczestnictwo w przynajmniej 3-miesięcznym 
kursie lub szkoleniu lub/i potwierdzające ukończenie edukacji na 
kierunku związanym z podejmowaną działalnością (dyplom 
ukończenia) 
Kryterium 2 – opis we wniosku o przyznanie pomocy oraz 
udokumentowanie posiadania doświadczenia w zakresie 
uruchamianej działalności - dokumentacja wystawiona przez 
uprawnione do tego podmioty – maksymalnie 3 kserokopie 
dokumentów potwierdzających zatrudnienie w przedmiotowej 
branży lub prowadzenie działalności w tej branży – minimum 3-
miesięczy staż pracy.  
 
Dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy i/lub doświadczenia 
w branży, w której wnioskodawca chce założyć działalność to 
dokumenty obligatoryjne, ich brak będzie skutkował 
nieprzyznaniem punktów za wiedzę i/lub doświadczenie w ramach 
kryterium. 
 
Punkty sumują się. 
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4. 

Projekt będzie realizowany w 
miejscowości: 
1.do 3 tysięcy mieszkańców: 
15 pkt 
2. powyżej 3 do 5 tysięcy 
mieszkańców: 10 pkt 
3. powyżej 5 tysięcy 
mieszkańców: 0 pkt 

Max. 
15 

Wnioskodawca wskazuje na spełnienie kryterium we wniosku o 
dofinansowanie i/lub w biznesplanie. Weryfikacja nastąpi w oparciu 
o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i/lub w 
biznesplanie  oraz w oparciu o dane uzyskane z poszczególnych 
Urzędów Gmin będących członkami Stowarzyszenia KST-LGD  o 
liczbie osób faktycznie zamieszkujących miejscowość wg stanu na 
dzień 31.12.2013 r. (dane przed posiedzeniem Rady przygotuje 
biuro LGD). 
W przypadku realizacji operacji w więcej niż w jednej miejscowość 
należy obliczyć średnią arytmetyczną. 
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5. 

Wnioskodawca w ramach 
projektu zakłada działalność 
gospodarczą opartą o 
kluczowe branże wskazane w 
LSR : 4 pkt 
 
Wnioskodawca w ramach 
projektu nie zakłada 
działalność gospodarczą 
opartą o kluczowe branże 
wskazane w LSR : 0 pkt 

Max. 4 

Wnioskodawca przedstawił we wniosku  i/lub biznesplanie główne 
zakresy planowanej działalności, w tym kody PKD 2007 wskazane 
w LSR ( - Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych, włączając motocykle, 
- Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa, (z wyłączeniem 
działów 51, 49.1, 49.10, 49.10.Z, 49.2, 49.20, 49.20.Z, 
49.32,49.32.Z, 52), 
- Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi, 
- Sekcja J – Informacja i komunikacja, 
- Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją. 

  Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje przedstawione we 
wniosku o dofinansowanie i/lub biznespanie oraz dokumenty 
załączone do wniosku  
(fakultatywnie, maksymalnie 3 kserokopie zaświadczeń, 
certyfikatów lub innych oficjalnych dokumentów wydanych przez 
upoważnione podmioty, niezbędnych do uzasadnienia spełnienia 
kryterium). 
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6. 

Operacja ma charakter 
innowacyjny. 
- jeżeli produkt/usługa nie 
występują w danej gminie –  
4 pkt. 
- jeżeli produkt/usługa nie 
występują na terenie całego 
LGD – 5 pkt. 
 
Operacja nie ma charakteru 
innowacyjnego: 0 pkt 
 

Max. 5 

Innowacyjność rozumiana zgodnie z definicją opisana w LSR, czyli 
jako wprowadzenie nowego produktu, usługi lub nowego sposobu 
wykorzystania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, 
historycznych niespotykanych wcześniej na terenie obszaru gminy 
lub całego obszaru KST-LGD. 
 Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o 
dofinansowanie i/lub biznesplanie. Kryterium zostanie uznane za 
spełnione: 
.- jeżeli produkt/usługa/ nowy sposób wykorzystania lokalnych 
zasobów  nie występuje w danej gminie – 4 pkt. 
- jeżeli produkt/usługa/ nowy sposób wykorzystania lokalnych 
zasobów nie występuje na terenie całego LGD – 5 pkt. 
 
Punkty nie sumują się. 
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7. 

Wnioskodawca przewidział 
zastosowanie wytycznych 
dotyczących wizualizacji i 
promocji opracowanych przez  
LGD: 7 pkt 
 
Wnioskodawca nie 
przewidział zastosowanie 
wytycznych dotyczących 
wizualizacji i promocji 
opracowanych przez  
LGD: 0 pkt 

Max. 7 

Wnioskodawca odniósł się do wytycznych, wyliczył i szczegółowo 
opisał, które z elementów wizualizacji zostaną wykorzystane w 
ramach operacji. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje 
zawarte we wniosku o dofinansowanie i/lub biznesplanie 
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RAZEM 51 
Minimalna liczba punktów, którą musi uzyskać operacja, aby mogła 
być wybrana do realizacji wynosi 26 punktów na 51 możliwych. 

  

 

Podpis oceniającego: 


