
r 

STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMIN "CENTRUM" 
NIP:775 253 08 10 , REGON: 100191445 , KRS : 0000254902 

ADRES:     99-300 KUTNO, ul. Wojska Polskiego 10 A    tel. 024 3552345, fax. 024 3552344,                      S t r o n a  | 1 
e-mail:    info@srgc.pl  /    www.srgc.pl 

   
 

                                                                  Załącznik nr 11 do Wniosku o wybór                                                                                           
                                                                  Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"                                                                                                                                   

wersja 3  
lipiec 2020 r. 

        

 
 

   

 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY 

KRYTERIÓW W RAMACH WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 

STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMIN "CENTRUM" 

 

 Kryteria wyboru operacji są uchwalane przez Zarząd Stowarzyszenia. Procedura zmiany lokalnych 

kryteriów została sformułowana już na etapie opracowania LSR, stwarzając gwarancję wprowadzenie 

ewentualnego systemu naprawczego w sytuacji, gdyby np. zaproponowane początkowo kryteria nie 

przynosiły oczekiwanych rezultatów lub wręcz w niekorzystny sposób realizowały politykę wsparcia LGD 

zapisaną w LSR. Kryteria te będą ewoluowały w czasie, co będzie mogło powodować potrzebę ich zmiany 

lub pewnej modyfikacji do zmieniających się uwarunkowań i potrzeb. 

 Konieczność zmian kryteriów może wynikać w szczególności z następujących przyczyn: zmiany 

obowiązujących przepisów regulujących zagadnienia objęte LSR; zmiany dokumentów programowych lub 

rozporządzeń dotyczących zagadnień objętych LSR; uwag zgłoszonych przez Instytucję Wdrażającą; uwag 

zgłoszonych przez kontrolę; wniosków wynikających z praktycznego stosowania LSR i przeprowadzonej 

ewaluacji LSR. 

 W razie konieczności zmiany kryteriów pracownicy biura lub członkowie Rady przekazują propozycję 

zmian do Prezesa Zarządu LGD, który zwołuje Zarząd, na którym uchwala się zmiany kryteriów.  

 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszonej propozycji i zmian kryteriów oceny zgodności 

operacji z LSR lub kryteriów oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru obowiązują one dla 

naborów ogłoszonych po dniu zatwierdzenia zmian uchwałą Zarządu (nie mają zastosowania do obecnie 

trwającego naboru). 
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Instrukcja 

Wypełniania karty w celu przeprowadzenia oceny zgodności operacji z LSR w ramach konkursu 

na „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na obszarze Stowarzyszenia Rozwoju Gmin 

"CENTRUM" 

 

 

1. Członek Rady uprawniony do dokonania oceny zgodności operacji z LSR, po zapoznaniu się 

z wnioskiem o przyznanie pomocy  wraz z opisem operacji dokonuje analizy zgodności 

celów operacji z celami Lokalnej Strategii Rozwoju. 

2. Wykonując ocenę zgodności stosuje się „Kartę oceny zgodności operacji z LSR" na obszarze 

Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM". 

3. Każdorazowo, kiedy oceniający uzna, że cel operacji wskazany we wniosku o przyznanie 

pomocy jest zgodny z celem ogólnym i/lub celem szczegółowym LSR i/lub wskaźnikiem, 

wymienionym w Karcie, stawia w odpowiedniej kratce znak „X”. 

4. Aby operacja została uznana za zgodną z LSR, oceniający musi stwierdzić przynajmniej 

zgodność celów operacji z jednym celem ogólnym i jednym celem szczegółowym oraz 

wskaźnikiem opisanymi w Karcie. 

5. Stwierdzenie zgodności operacji z LSR, oceniający potwierdza przez skreślenie wyrazów 

„nie jest”, w zdaniu: „Operacja jest / nie jest zgodna z LSR” i złożeniem podpisu na Karcie 

oceny zgodności operacji z LSR. 

6. Stwierdzenie niezgodności operacji z LSR, oceniający stwierdza przez skreślenie wyrazu 

„jest”, w zdaniu: „Operacja jest / nie jest zgodna z LSR” i złożeniem podpisu na Karcie 

oceny zgodności operacji z LSR. 
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KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR 

na obszarze Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" 

(wypełnić wyłącznie pola na białym tle) 

 

 

Tytuł operacji: 

 

 

 
 

 
 

Nr wniosku wg kolejności 

wpływu i data złożenia wniosku: 

 Data przeprowadzenia 

oceny: 

 

Nazwa wnioskodawcy:  

Operacja w ramach działania 

PROW 2014-2020: 

“wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej. 

 Kryteria zgodności operacji z LSR:                                                                                        TAK 

 

 

      NIE 

Czy realizacja 

operacji przyczyni 

się do osiągnięcia 

celów ogólnych 

LSR 

 

Celu ogólnego I : TWORZENIE POTENCJAŁU DLA ROZWOJU 

LOKALNEJ GOSPODARKI I TWORZENIE MIEJSC PRACY 

 

  

 

Celu ogólnego II: ROZWÓJ LOKALNY NA OBSZARZE LGD   

 

 

 

Czy realizacja 

operacji przyczyni 

się do osiągnięcia 

celów 

szczegółowych LSR 

oraz wskaźników. 

Celu szczegółowego  I.1. 
Rozwój lokalnej przedsiębiorczości   

wskaźnika do celu szczegółowego I.1. 
Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa lub na rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa 

  

Celu szczegółowego I.2. 

Podnoszenie kompetencji i promocja lokalnej 

przedsiębiorczości 
  

                Wskaźnika do celu szczegółowego I.2.  

                Liczba szkoleń dla przedsiębiorców i osób     

                zamierzających podjąć działalność gospodarczą 
  

 Celu szczegółowego II.1. 
Pobudzenie zaangażowania mieszkańców dla oddolnych                       

inicjatyw lokalnych 
  

                  Wskaźnika do celu szczegółowego II.1.  

                 Liczba operacji promujących obszar LSR 
  

                 Wskaźnika do celu szczegółowego II.1.  

                Liczba operacji obejmujących wyposażenie  

                podmiotów działających w sferze kultury w ramach  

                realizacji LSR 

  

 Celu szczegółowego II.2 
Rozwój infrastruktury lokalnej   
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Operacja  jest / nie jest*
  
zgodna z LSR 

*) 
- niepotrzebne skreślić 

 

 

  Radny oceniający:   

            

                    ……………………………… 

                                                                                                               Imię  i nazwisko członka Rady

 

 

 

 

wskaźnika do celu szczegółowego II.2: 

Liczba nowych lub przebudowanych obiektów lub miejsc 

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej 
  

 wskaźnika do celu szczegółowego II.2: 
Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w 

zakresie włączenia społecznego 
  

 wskaźnika do celu szczegółowego II.2: 

Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub 

restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach 

realizacji strategii 
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Lokalne kryteria wyboru operacji 

Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" 

 

PROJEKTY INNE NIŻ: GRANTY, PROJEKTY WŁASNE LGD ORAZ OPERACJE W ZAKRESIE 

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE WIEJSKIM 

RODZAJ 

OPERACJI 

L.p 
KRYTERIA  PUNKTACJA 

 

Inne niż: granty, 

projekty własne 

LGD oraz operacje 

w zakresie rozwój 

przedsiębiorczości 

na obszarze 

wiejskim 

 

1 Wnioskowana kwota 

pomocy 

5 pkt. – do 100 000 zł 

4 pkt. – powyżej 100.000 zł. do 250.000 zł 

3 pkt. – powyżej 250.000 zł. 

2 Wnioskodawca 

konsultował projekt w 

biurze LGD przed 

złożeniem wniosku 

(potwierdzenie- karta 

doradztwa) 

9 pkt. – TAK 

0 pkt. – NIE  

3 Wysokość wkładu 

własnego 

2 pkt. – projekt, w którym wkład własny jest wyższy 

od wymaganego wkładu minimalnego o więcej niż 5% 

punktów procentowych 

0 pkt. – inna wartość wkładu własnego. 

4 Innowacyjność 

projektu- uzasadnienie 

wnioskodawcy 

Przedsięwzięcie jest innowacyjne na poziomie: 

1 pkt.- wnioskodawcy 

2 pkt.- gminy 

3 pkt. - obszaru LGD 

0 pkt. - nie dotyczy 

5 Charakter 

innowacyjności 

 

Rodzaj innowacyjności przedsięwzięcia: 

 Operacja realizuje spośród 3 wskaźników 

przedsięwzięcia: 

- ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom 

klimatycznym,  

- zwalczanie ubóstwa czy włączenie społecznym 

- zakup nowych urządzeń z zastosowaniem nowej, 

ulepszonej technologii. 

3 pkt. - operacja realizuje 3 powyższe wskażniki 

przedsięwzięcia 

2 pkt. - operacja realizuje 2 spośród 3 powyższych 

wskaźników przedsięwzięcia 

1 pkt. -  operacja realizuje 1 spośród 3 powyższych 

wskaźników przedsięwzięcia 

0 pkt - operacja nie realizuje żadnego spośród 3 

powyższych wskaźników przedsięwzięcia 

6 Realizacja projektu 

przyczyni się do 

pobudzenia 

aktywności 

mieszkańców i 

wzmocnienia ich więzi 

z miejscem 

3 pkt - projekt powstał z inicjatywy oddolnej 

mieszkańców lub wpływa na budowę aktywności 

mieszkańców podczas jego realizacji               

6 pkt.  - projekt powstał z inicjatywy oddolnej 

mieszkańców lub wpływa na budowę aktywności 

mieszkańców podczas jego realizacji   

i angażuje mieszkańców po zakończeniu realizacji  
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Lokalne Kryteria Wyboru - Opis: 

1. Wnioskowana kwota pomocy. Informacja nie wymaga objaśnień. Wysokość punktacji odpowiada kwocie 

przedstawionej we wniosku. 

2.  Wnioskodawca konsultował projekt w biurze LGD przed złożeniem wniosku (potwierdzenie- karta 

doradztwa). Preferuje się, aby wnioskodawca przed złożeniem wniosku na konkurs skonsultował poprawność 

napisanego wniosku w biurze LGD. 

3. Wysokość wkładu własnego. Poprzez wskazane kryterium zachęca się wnioskodawców do użycia większego 

wkładu własnego niż jest przewidziany w danym naborze po to , aby dany poziom refundacji kosztów był 

mniejszą częścią finansową całego przedsięwzięcia. 

4. Innowacyjność projektu- uzasadnienie wnioskodawcy.  Innowacyjność określona została jako wdrożenie 

nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu lub nowego sposobu 

wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych bądź kulturowych. 

Operacja przewiduje zastosowanie nowych rozwiązań w dziedzinie produktu, technologii, technik organizacji 

lub urządzeń i sprzętu nie stosowanych do tej pory na tym obszarze. Wykorzystywanie tych rzeczy spowoduje, 

że przyjęte rozwiązania będą innowacyjne, w zależności od tego na ile te zasoby są unikalne i 

charakterystyczne tylko na danym obszarze. Wysoko punktowane będą operacje których innowacyjność 

projektu będzie dotyczyła jak największego obszaru. 

5. Charakter innowacyjności. Mając na uwadze wytyczne Unii Europejskiej bardziej punktowane będą 

innowacje ukierunkowane na wszystkie wskaźniki takie jak: ochrona środowiska,  zintegrowanie społeczności 

i walka z ubóstwem oraz dostęp do urządzeń nowoczesnych technologicznie 

zamieszkania-  

uzasadnienie 

wnioskodawcy 

 

projektu  

9 pkt - projekt powstał z inicjatywy oddolnej 

mieszkańców lub wpływa na budowę aktywności 

mieszkańców podczas jego realizacji   

i angażuje mieszkańców po zakończeniu realizacji 

projektu a także  dodatkowo wzmacnia więzi 

mieszkańców z miejscem zamieszkania 

0 pkt.-projekt nie pobudza aktywności mieszkańców i 

nie wzmacnia ich więzi z miejscem zamieszkania 

7 Działanie operacji 

skierowane do grupy 

defaworyzowanej-  

potwierdzone 

dokumentami  

(bezrobotne, osoby 

50+, młodzież do 30 

roku życia) 

 

 

3 pkt. – TAK 

0 pkt. - NIE 

 8 Operacja zapewnia 

zintegrowanie- 

uzasadnienie 

wnioskodawcy 

 

3 pkt. – TAK 

0 pkt. - NIE 

 9 Operacja realizowana 

w miejscowości 

zamieszkałej przez 

mniej niż 5 

tys.mieszkańców 

 

4 pkt. – TAK 

0 pkt. - NIE 

Max liczba punktów: 41 punktów 
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6. Realizacja projektu przyczyni się do pobudzenia aktywności mieszkańców i wzmocnienia ich więzi z 

miejscem zamieszkania-  uzasadnienie wnioskodawcy. Punktowane będą operacje, których realizacja 

przyczyni się do pobudzenia aktywności mieszkańców i zwiększenia ich więzi z miejscem zamieszkania.  

7. Działanie operacji skierowane na grupy defaworyzowane- uzasadnienie wnioskodawcy (bezrobotne, 

osoby 50+, młodzież do 30 roku życia). Jednym z głównych założeń LSR są działania skierowane na grupy 

defaworyzowane na bezrobotnych, osoby 50+, młodzież do 30 roku życia. Preferuje się, aby operacje  

realizowane w ramach LSR dotyczyły wsparcia grupy defaworyzowanej. Dąży się do tego, aby osoby z tej 

grupy uzyskały odpowiedni poziom statusu społecznego. 

8. Operacja zapewnia zintegrowanie- uzasadnienie wnioskodawcy. Operacja zapewnia zintegrowanie 

podmiotów, tj. będzie realizowana przez podmioty z różnych sektorów; jej realizacja zakłada współpracę 

różnych podmiotów wykonujące cząstkowe zadania składające się na operację. Operacja zapewnia 

zintegrowanie zasobów, tj. zakłada jednoczesne wykorzystanie różnych zasobów lokalnych, specyfiki obszaru, 

miejsc, obiektów oraz elementów stanowiących dziedzictwo przyrodnicze, historyczne, kulturowe. Operacja 

zapewnia zintegrowanie celów LSR, tj. w ramach operacji realizowane będą cele LSR, które są spójne, 

powiązane ze sobą oraz wzajemnie się uzupełniają. Cele LSR planowane do realizacji w ramach operacji będą 

tworzyć logiczne związki i wzajemnie na siebie oddziaływać. 

9. Operacja realizowana w miejscowościach zamieszkanych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców- kryterium 

preferencyjne dla operacji realizowanych w miejscowościach zamieszkanych przez mniej niż 5 tys. 

mieszkańców.  

 

 

MINIMALNE WYMAGANIA: 

Minimalne wymagania, których spełnienie warunkiem wyboru operacji do dofinansowania: 

Zgodność operacji z co najmniej jednym celem ogólnym i jednym celem szczegółowym i 

wskaźnikiem. 

Uzyskanie minimum punktowego określonego dla danego typu operacji: 

 

 Inne niż: granty, projekty własne LGD oraz operacje w zakresie rozwój 

przedsiębiorczości na obszarze wiejskim - 22 pkt 
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Lokalne kryteria wyboru operacji 

Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" 
 

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

RODZAJ 

OPERACJI 

L.p 
KRYTERIA PUNKTACJA 

 

 

 

PODEJMOWANIE 

DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 

 

1 

Wysokość wkładu 

własnego 

2 pkt. – projekt, w którym wkład własny jest 

wyższy od wymaganego wkładu minimalnego 

o więcej niż 5% punktów procentowych 

 

0 pkt. – inna wartość wkładu własnego. 

 

2 

 

Innowacyjność 

projektu- uzasadnienie 

wnioskodawcy 

Przedsięwzięcie jest innowacyjne na 

poziomie: 

 

1 pkt.- wnioskodawcy 

2 pkt.- gminy 

3 pkt. - obszaru LGD 

0 pkt. - nie dotyczy 

3  

Charakter 

innowacyjności 

 

Rodzaj innowacyjności przedsięwzięcia: 

 Operacja realizuje spośród 3 wskaźników 

przedsięwzięcia: 

- ochrony środowiska czy przeciwdziałania 

zmianom klimatycznym,  

- zwalczanie ubóstwa czy włączenie 

społecznym 

- zakup nowych urządzeń z zastosowaniem 

nowej, ulepszonej technologii. 

3 pkt. - operacja realizuje 3 powyższe 

wskażniki przedsięwzięcia 

2 pkt. - operacja realizuje 2 spośród 3 

powyższych wskaźników przedsięwzięcia 

1 pkt. -  operacja realizuje 1 spośród 3 

powyższych wskaźników przedsięwzięcia 

0 pkt - operacja nie realizuje żadnego spośród 

3 powyższych wskaźników przedsięwzięcia 

 

4 

Liczba nowych miejsc 

pracy utworzonych w 

wyniku realizacji 

projektu 

5 pkt. – projekt zakłada utworzenie co 

najmniej dwóch miejsc pracy  

4 pkt. – projekt zakłada utworzenie jednego  

miejsca pracy w tym samozatrudnienie 

  

5 

Ukierunkowanie na 

zaspokajanie potrzeb 

grup 

defaworyzowanych- 

potwierdzone 

dokumentami 

(bezrobotnych, osoby 

po 50+, młodzież do 30 

roku życia) 

4 pkt. – utworzone miejsce pracy lub 

samozatrudnienie dla osoby należącej do 

dwóch  grup defaworyzowanych 

2 pkt. – utworzone miejsce pracy lub 

samozatrudnienie dla osoby należącej do 

jednej grupy defaworyzowanej 

0 pkt. – utworzone miejsce pracy lub 

samozatrudnienie dla osoby  spoza grupy 

defaworyzowanej 

 6 Operacja zapewnia 

zintegrowanie- 

uzasadnienie 

wnioskodawcy 

 

3 pkt. – TAK 

0 pkt. - NIE 
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Lokalne Kryteria Wyboru- Opis: 

1. Wysokość wkładu własnego. Poprzez wskazane kryterium zachęca się wnioskodawców do użycia większego 

wkładu własnego niż jest przewidziany w danym naborze po to , aby dany poziom refundacji kosztów był mniejszą 

częścią finansową całego przedsięwzięcia. 

2. Innowacyjność projektu- uzasadnienie wnioskodawcy.  Innowacyjność określona została jako wdrożenie 

nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu lub nowego sposobu 

wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych bądź kulturowych. 

Operacja przewiduje zastosowanie nowych rozwiązań w dziedzinie produktu, technologii, technik organizacji lub 

urządzeń i sprzętu nie stosowanych do tej pory na tym obszarze. Wykorzystywanie tych rzeczy spowoduje, że 

przyjęte rozwiązania będą innowacyjne, w zależności od tego na ile te zasoby są unikalne i charakterystyczne tylko 

na danym obszarze. Wysoko punktowane będą operacje których innowacyjność projektu będzie dotyczyła jak 

największego obszaru. 

3. Charakter innowacyjności. Mając na uwadze wytyczne Unii Europejskiej bardziej punktowane będą innowacje 

ukierunkowane na wszystkie wskaźniki takie jak: ochrona środowiska,  zintegrowanie społeczności i walka z 

ubóstwem oraz dostęp do urządzeń nowoczesnych technologicznie. 

4. Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu.  

Bardziej punktowane będą operacje, które przewidują większą liczbę utworzonych miejsc pracy. Celem danego 

kryterium jest skierowanie środków finansowych na operacje, które przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy na 

obszarach Wiejskich. 

5. Ukierunkowanie na zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych- uzasadnienie wnioskodawcy 

(bezrobotne, osoby 50+, młodzież do 30 roku życia). Jednym z głównych założeń LSR są działania skierowane 

na grupy defaworyzowane na bezrobotnych, osoby 50+, młodzież do 30 roku życia. Preferuje się, aby operacje 

realizowane w ramach LSR dotyczyły walki z wymagającą pomocy grupą. Dąży się do tego, aby osoby z tej grupy 

uzyskały odpowiedni poziom statusu społecznego. 

6. Operacja zapewnia zintegrowanie- uzasadnienie wnioskodawcy. Operacja zapewnia zintegrowanie 

podmiotów, tj. będzie realizowana przez podmioty z różnych sektorów; jej realizacja zakłada współpracę różnych 

7 Operacja realizowana 

w miejscowości 

zamieszkałej przez 

mniej niż 5 

tys.mieszkańców 

 

4 pkt. – TAK 

0 pkt. - NIE 

 8  

Operacje realizowane 

przez podmioty 

zakładające 

działalność, której 

podstawę będą 

stanowiły lokalne 

produkty rolne. 

 

 

 

 

 

12 pkt. – TAK 

0 pkt. - NIE 

  Max liczba 

pkt: 

36 
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podmiotów wykonujące cząstkowe zadania składające się na operację. Operacja zapewnia zintegrowanie zasobów, 

tj. zakłada jednoczesne wykorzystanie różnych zasobów lokalnych, specyfiki obszaru, miejsc, obiektów oraz 

elementów stanowiących dziedzictwo przyrodnicze, historyczne, kulturowe. Operacja zapewnia zintegrowanie 

celów LSR, tj. w ramach operacji realizowane będą cele LSR, które są spójne, powiązane ze sobą oraz wzajemnie 

się uzupełniają. Cele LSR planowane do realizacji w ramach operacji będą tworzyć logiczne związki i wzajemnie 

na siebie oddziaływać. 

7. Operacja realizowana w miejscowościach zamieszkanych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców- kryterium 

preferencyjne dla operacji realizowanych w miejscowościach zamieszkanych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców.  

8. Operacje realizowane przez podmioty zakładające działalność, której podstawę będą stanowiły lokalne 

produkty rolne - Produkt lokalny - to najczęściej wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy regionu. 

Jest on produkowany w sposób nieprzemysłowy, niemasowy, z surowców lokalnych lub przy użyciu lokalnych 

metod wytwarzania. Produkt lokalny to także produkt, który dla mieszkańców danego regionu jest codzienny, 

pospolity, natomiast dla osób z zewnątrz stanowi coś wyjątkowego i specyficznego.  

 

 

MINIMALNE WYMAGANIA: 

Minimalne wymagania, których spełnienie warunkiem wyboru operacji do dofinansowania: 

Zgodność operacji z co najmniej jednym celem ogólnym i jednym celem szczegółowym i wskaźnikami. 

Uzyskanie minimum punktowego określonego dla danego typu operacji: 

 

 Podejmowanie działalności gospodarczej  - 17 pkt. 
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Lokalne kryteria wyboru operacji 

Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" 
 

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

RODZAJ 

OPERACJI 

L.p 
KRYTERIA PUNKTACJA 

  

  

 

ROZWÓJ 

DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 

 

1 

 

Wnioskowana kwota 

pomocy 

 

5 pkt. – do 25.000 zł. włącznie 

4 pkt. – powyżej 25.000 zł do 100.000 zł włącznie 

3 pkt. – powyżej100.000 zł do 200.000 zł.włącznie 

2 pkt. – powyżej 200.000 zł do 300.000 zł. włącznie 

 

2 

Wysokość wkładu 

własnego 

2 pkt. – projekt, w którym wkład własny jest 

wyższy od wymaganego wkładu minimalnego 

o więcej niż 5% punktów procentowych 

 

0 pkt. – inna wartość wkładu własnego. 

3  

Innowacyjność 

projektu- uzasadnienie 

wnioskodawcy 

Przedsięwzięcie jest innowacyjne na 

poziomie: 

 

1 pkt.- wnioskodawcy 

2 pkt.- gminy 

3 pkt. - obszaru LGD 

0 pkt. - nie dotyczy 

 

4 

 

Charakter 

innowacyjności 

 

Rodzaj innowacyjności przedsięwzięcia: 

 Operacja realizuje spośród 3 wskaźników 

przedsięwzięcia: 

- ochrony środowiska czy przeciwdziałania 

zmianom klimatycznym,  

- zwalczanie ubóstwa czy włączenie 

społecznym 

- zakup nowych urządzeń z zastosowaniem 

nowej, ulepszonej technologii. 

3 pkt. - operacja realizuje 3 powyższe 

wskażniki przedsięwzięcia 

2 pkt. - operacja realizuje 2 spośród 3 

powyższych wskaźników przedsięwzięcia 

1 pkt. -  operacja realizuje 1 spośród 3 

powyższych wskaźników przedsięwzięcia 

0 pkt - operacja nie realizuje żadnego spośród 

3 powyższych wskaźników przedsięwzięcia 

  

5 

Liczba nowych miejsc 

pracy utworzonych w 

wyniku realizacji 

projektu 

6 pkt. – projekt zakłada utworzenie co 

najmniej trzech miejsc pracy 

5 pkt. – projekt zakłada utworzenie co 

najmniej dwóch miejsc pracy  

4 pkt. – projekt zakłada utworzenie jednego  

miejsca pracy w tym samozatrudnienie 

0 pkt. – brak utworzenia miejsca pracy  

 6 Ukierunkowanie na 

zaspokajanie potrzeb 

grup 

defaworyzowanych-  

potwierdzone 

4 pkt. -  utworzenie miejsc pracy lub 

samozatrudnienie dla osób należących do 

dwóch  grup defaworyzowanych 

2 pkt. – utworzone miejsce pracy lub 

samozatrudnienie dla osoby należącej do 
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Lokalne Kryteria Wyboru- Opis: 

1. Wnioskowana kwota pomocy. Informacja nie wymaga objaśnień. Wysokość punktacji odpowiada kwocie 

przedstawionej we wniosku. 

2. Wysokość wkładu własnego. Poprzez wskazane kryterium zachęca się wnioskodawców do użycia większego 

wkładu własnego niż jest przewidziany w danym naborze po to , aby dany poziom refundacji kosztów był mniejszą 

częścią finansową całego przedsięwzięcia. 

3. Innowacyjność projektu- uzasadnienie wnioskodawcy.  Innowacyjność określona została jako wdrożenie 

nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu lub nowego sposobu 

wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych bądź kulturowych. 

Operacja przewiduje zastosowanie nowych rozwiązań w dziedzinie produktu, technologii, technik organizacji lub 

urządzeń i sprzętu nie stosowanych do tej pory na tym obszarze. Wykorzystywanie tych rzeczy spowoduje, że 

przyjęte rozwiązania będą innowacyjne, w zależności od tego na ile te zasoby są unikalne i charakterystyczne tylko 

na danym obszarze. Wysoko punktowane będą operacje których innowacyjność projektu będzie dotyczyła jak 

największego obszaru. 

4. Charakter innowacyjności. Mając na uwadze wytyczne Unii Europejskiej bardziej punktowane będą innowacje 

ukierunkowane na wszystkie wskaźniki takie jak: ochrona środowiska,  zintegrowanie społeczności i walka z 

ubóstwem oraz dostęp do urządzeń nowoczesnych technologicznie. 

5. Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu.  

Bardziej punktowane będą operacje, które przewidują większą liczbę utworzonych miejsc pracy. Celem danego 

kryterium jest skierowanie środków finansowych na operacje, które przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy na 

obszarach Wiejskich. 

dokumentami 

(bezrobotnych, osoby 

po 50+, młodzież do 30 

roku życia) 

jednej grupy defaworyzowanej 

0 pkt. – utworzone miejsce pracy lub 

samozatrudnienie dla osoby  spoza grupy 

defaworyzowanej 

7 Operacja zapewnia 

zintegrowanie- 

uzasadnienie 

wnioskodawcy 

 

3 pkt. – TAK 

0 pkt. - NIE 

 8 Operacja realizowana 

w miejscowości 

zamieszkałej przez 

mniej niż 5 

tys.mieszkańców 

 

4 pkt. – TAK 

0 pkt. - NIE 

 9  

Operacje realizowane 

przez podmioty 

rozwijające 

działalność, której 

podstawę będą 

stanowiły lokalne 

produkty rolne. 

 

 

 

 

15 pkt. – TAK 

0 pkt. - NIE 

Max liczba pkt: 45 
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6. Ukierunkowanie na zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych- uzasadnienie wnioskodawcy 

(bezrobotne, osoby 50+, młodzież do 30 roku życia). Jednym z głwnych założeń LSR są działania skierowane na 

grupy defaworyzowane na bezrobotnych, osoby 50+, młodzież do 30 roku życia. Preferuje się, aby operacje 

realizowane w ramach LSR dotyczyły walki z wymagającą pomocy grupą. Dąży się do tego, aby osoby z tej grupy 

uzyskały odpowiedni poziom statusu społecznego. 

7. Operacja zapewnia zintegrowanie- uzasadnienie wnioskodawcy. Operacja zapewnia zintegrowanie 

podmiotów, tj. będzie realizowana przez podmioty z różnych sektorów; jej realizacja zakłada współpracę różnych 

podmiotów wykonujące cząstkowe zadania składające się na operację. Operacja zapewnia zintegrowanie zasobów, 

tj. zakłada jednoczesne wykorzystanie różnych zasobów lokalnych, specyfiki obszaru, miejsc, obiektów oraz 

elementów stanowiących dziedzictwo przyrodnicze, historyczne, kulturowe. Operacja zapewnia zintegrowanie 

celów LSR, tj. w ramach operacji realizowane będą cele LSR, które są spójne, powiązane ze sobą oraz wzajemnie 

się uzupełniają. Cele LSR planowane do realizacji w ramach operacji będą tworzyć logiczne związki i wzajemnie 

na siebie oddziaływać. 

8. Operacja realizowana w miejscowościach zamieszkanych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców- kryterium 

preferencyjne dla operacji realizowanych w miejscowościach zamieszkanych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców.  

9. Operacje realizowane przez podmioty rozwijające działalność, której podstawę będą stanowiły lokalne 

produkty rolne - Produkt lokalny - to najczęściej wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy regionu. 

Jest on produkowany w sposób nieprzemysłowy, niemasowy, z surowców lokalnych lub przy użyciu lokalnych 

metod wytwarzania. Produkt lokalny to także produkt, który dla mieszkańców danego regionu jest codzienny, 

pospolity, natomiast dla osób z zewnątrz stanowi coś wyjątkowego i specyficznego.  

 

 

 

MINIMALNE WYMAGANIA: 

Minimalne wymagania, których spełnienie warunkiem wyboru operacji do dofinansowania: 

Zgodność operacji z co najmniej jednym celem ogólnym i jednym celem szczegółowym i wskaźnikami. 

Uzyskanie minimum punktowego określonego dla danego typu operacji: 

 

 Rozwój działalności gospodarczej - 21 pkt. 
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KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU 

OPERACJI 

na obszarze Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" do działania 

„Wdrażanie LSR – Operacje inne niż: granty, projekty własne LGD oraz operacje w 

zakresie rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim” 

(wypełnić wyłącznie pola na białym tle) 

 

Tytuł operacji:  
 

Nr wniosku wg kolejności wpływu i 

data złożenia wniosku: 

 Data oceny 

wniosku: 

 

Nazwa wnioskodawcy:  

Operacja w ramach działania 

PROW 2014-2020: 

“wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych 

oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. 

L.p KRYTERIA PUNKTACJA PUNKTY 

OCENIAJĄCEGO 

  1 Wnioskowana kwota 

pomocy 

5 pkt. – do 100 000 zł 

4 pkt. – powyżej 100.000 zł. do 

250.000 zł 

3 pkt. – powyżej 250.000 zł. 

 

2 Wnioskodawca 

konsultował projekt w 

biurze LGD przed 

złożeniem wniosku 

(potwierdzenie- karta 

doradztwa) 

 

9 pkt. – TAK 

0 pkt. – NIE   

3 Wysokość wkładu 

własnego 

2 pkt. – projekt, w którym wkład 

własny jest wyższy od wymaganego 

wkładu minimalnego o więcej niż 5% 

punktów procentowych 

0 pkt. – inna wartość wkładu 

własnego. 

 

4 Innowacyjność 

projektu- uzasadnienie 

wnioskodawcy 

Przedsięwzięcie jest innowacyjne na 

poziomie: 

1 pkt.- wnioskodawcy 

2 pkt.- gminy 

3 pkt. - obszaru LGD 

0 pkt. - nie dotyczy 

 

5 Charakter 

innowacyjności 

 

Rodzaj innowacyjności 

przedsięwzięcia: 

 Operacja realizuje spośród 3 

wskaźników przedsięwzięcia: 

- ochrony środowiska czy 

przeciwdziałania zmianom 

klimatycznym,  

- zwalczanie ubóstwa czy włączenie 

społecznym 
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- zakup nowych urządzeń z 

zastosowaniem nowej, ulepszonej 

technologii. 

3 pkt. - operacja realizuje 3 

powyższe wskażniki przedsięwzięcia 

2 pkt. - operacja realizuje 2 spośród 

3 powyższych wskaźników 

przedsięwzięcia 

1 pkt. -  operacja realizuje 1 spośród 

3 powyższych wskaźników 

przedsięwzięcia 

0 pkt - operacja nie realizuje żadnego 

spośród 3 powyższych wskaźników 

przedsięwzięcia 

6 Realizacja projektu 

przyczyni się do 

pobudzenia aktywności 

mieszkańców i 

wzmocnienia ich więzi z 

miejscem zamieszkania-  

uzasadnienie 

wnioskodawcy 

 

3 pkt - projekt powstał z inicjatywy 

oddolnej mieszkańców lub wpływa na 

budowę aktywności mieszkańców 

podczas jego realizacji               

6 pkt.  - projekt powstał z inicjatywy 

oddolnej mieszkańców lub wpływa na 

budowę aktywności mieszkańców 

podczas jego realizacji   

i angażuje mieszkańców po zakończeniu 

realizacji projektu  

9 pkt - projekt powstał z inicjatywy 

oddolnej mieszkańców lub wpływa na 

budowę aktywności mieszkańców 

podczas jego realizacji  i angażuje 

mieszkańców po zakończeniu realizacji 

projektu a także  dodatkowo wzmacnia 

więzi mieszkańców z miejscem 

zamieszkania 

0 pkt.-projekt nie pobudza aktywności 

mieszkańców i nie wzmacnia ich więzi z 

miejscem zamieszkania 

 

7 Działanie operacji 

skierowane na grupy 

defaworyzowane-  

potwierdzone 

dokumentami (bezrobotne, 

osoby 50+, młodzież do 30 

roku życia) 

 

3 pkt. – TAK 

0 pkt. - NIE 

 

 

 

8 Operacja zapewnia 

zintegrowanie- 

uzasadnienie 

wnioskodawcy 

 

3 pkt. – TAK 

0 pkt. - NIE 

 

9 Operacja realizowana w 

miejscowości 

zamieszkałej przez 

mniej niż 5 

tys.mieszkańców 

 

4 pkt. – TAK 

0 pkt. - NIE 

 

Max liczba punktów: 41 pkt.  
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KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU 

OPERACJI 

na obszarze Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" do działania 

„Wdrażanie LSR – Podejmowanie działalności gospodarczej 

 (wypełnić wyłącznie pola na białym tle) 

 

Tytuł operacji:  

Nr wniosku wg kolejności wpływu i 

data złożenia wniosku: 

 Data oceny 

wniosku: 

 

Nazwa wnioskodawcy:  

Operacja w ramach działania 

PROW 2014-2020: 

“wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” w zakresie podejmowania działalności 

gospodarczej.” 

L.p KRYTERIA PUNKTACJA PUNKTY 

OCENIAJĄCEGO 

  1  

Wysokość wkładu 

własnego 

2 pkt. – projekt, w którym wkład 

własny jest wyższy od wymaganego 

wkładu minimalnego o więcej niż 5% 

punktów procentowych 

0 pkt. – inna wartość wkładu 

własnego. 

  

2 Innowacyjność 

projektu- uzasadnienie 

wnioskodawcy 

Przedsięwzięcie jest innowacyjne na 

poziomie: 

1 pkt.- wnioskodawcy 

2 pkt.- gminy 

3 pkt. - obszaru LGD 

0 pkt. - nie dotyczy 

 

3 Charakter 

innowacyjności 

 

Rodzaj innowacyjności 

przedsięwzięcia: 

 Operacja realizuje spośród 3 

wskaźników przedsięwzięcia: 

- ochrony środowiska czy 

przeciwdziałania zmianom 

klimatycznym,  

- zwalczanie ubóstwa czy włączenie 

społecznym 

- zakup nowych urządzeń z 

zastosowaniem nowej, ulepszonej 

technologii. 

3 pkt. - operacja realizuje 3 

powyższe wskażniki przedsięwzięcia 

2 pkt. - operacja realizuje 2 spośród 

3 powyższych wskaźników 

przedsięwzięcia 

1 pkt. -  operacja realizuje 1 spośród 

3 powyższych wskaźników 
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przedsięwzięcia 

0 pkt - operacja nie realizuje żadnego 

spośród 3 powyższych wskaźników 

przedsięwzięcia 

4 Liczba nowych miejsc 

pracy utworzonych w 

wyniku realizacji 

projektu 

5 pkt. – projekt zakłada utworzenie 

co najmniej dwóch  miejsc pracy  

4 pkt. – projekt zakłada utworzenie 

jednego  miejsca pracy w tym 

samozatrudnienie 

 

5 Ukierunkowanie na 

zaspokajanie potrzeb 

grup de 

faworyzowanych – 

potwierdzone 

dokumentami 

(bezrobotnych, osoby po 

50+, młodzież do 30 

roku życia) 

4 pkt. – utworzone miejsce pracy lub 

samozatrudnienie dla osoby należącej 

do dwóch  grup defaworyzowanych 

2 pkt. – utworzone miejsce pracy lub 

samozatrudnienie dla osoby należącej 

do jednej grupy defaworyzowanej 

0 pkt. – utworzone miejsce pracy lub 

samozatrudnienie dla osoby  spoza 

grupy defaworyzowanej 

 

6 Operacja zapewnia 

zintegrowanie- 

uzasadnienie 

wnioskodawcy 

 

3 pkt. – TAK 

0 pkt. - NIE 

 

 

 

7 Operacja realizowana w 

miejscowości 

zamieszkałej przez 

mniej niż 5 

tys.mieszkańców 

 

4 pkt. – TAK 

0 pkt. - NIE 

 

8 Operacje realizowane 

przez podmioty 

zakładające działalność, 

której podstawę będą 

stanowiły lokalne 

produkty rolne. 

 

 

12 pkt. – TAK 

0 pkt. - NIE 

 

                                                                  Max. liczba punktów: 36  
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KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU 

OPERACJI 

na obszarze Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" do działania 

„Wdrażanie LSR – Rozwój działalności gospodarczej" 

(wypełnić wyłącznie pola na białym tle) 

 

Tytuł operacji:  

Nr wniosku wg kolejności wpływu i 

data złożenia wniosku: 

 Data oceny 

wniosku: 

 

Nazwa wnioskodawcy:  

Operacja w ramach działania 

PROW 2014-2020: 

“wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz 

operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. 

L.p KRYTERIA PUNKTACJA PUNKTY 

OCENIAJĄCEGO 

  1 Wnioskowana kwota 

pomocy 

5 pkt. – do 25.000 zł. włącznie 

4 pkt. – powyżej 25.000 zł do 100.000 zł włącznie 

3 pkt. – powyżej100.000 zł do 200.000 zł.włącznie 

2 pkt. – powyżej 200.000 zł do 300.000 zł.  

              włącznie 

 

2  

Wysokość wkładu 

własnego 

2 pkt. – projekt, w którym wkład własny 

jest wyższy od wymaganego wkładu 

minimalnego o więcej niż 5% punktów 

procentowych 

0 pkt. – inna wartość wkładu własnego. 

  

3 Innowacyjność 

projektu- uzasadnienie 

wnioskodawcy 

Przedsięwzięcie jest innowacyjne na 

poziomie: 

1 pkt.- wnioskodawcy 

2 pkt.- gminy 

3 pkt. - obszaru LGD 

0 pkt. - nie dotyczy 

 

4 Charakter 

innowacyjności 

 

Rodzaj innowacyjności przedsięwzięcia: 

 Operacja realizuje spośród 3 wskaźników 

przedsięwzięcia: 

- ochrony środowiska czy 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym,  

- zwalczanie ubóstwa czy włączenie 

społecznym 

- zakup nowych urządzeń z 

zastosowaniem nowej, ulepszonej 

technologii. 

3 pkt. - operacja realizuje 3 powyższe 

wskażniki przedsięwzięcia 

2 pkt. - operacja realizuje 2 spośród 3 

powyższych wskaźników przedsięwzięcia 

1 pkt. -  operacja realizuje 1 spośród 3 
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powyższych wskaźników przedsięwzięcia 

0 pkt - operacja nie realizuje żadnego 

spośród 3 powyższych wskaźników 

przedsięwzięcia 

5 Liczba nowych miejsc 

pracy utworzonych w 

wyniku realizacji 

projektu 

6 pkt. – projekt zakłada utworzenie co 

najmniej trzech dodatkowych miejsc 

pracy 

5 pkt. – projekt zakłada utworzenie co 

najmniej dwóch dodatkowych miejsc 

pracy  

4 pkt. – projekt zakłada utworzenie 

jednego  miejsca pracy w tym 

samozatrudnienie 

0 pkt. – brak utworzenia miejsca pracy 

 

6 Ukierunkowanie na 

zaspokajanie potrzeb 

grup 

defaworyzowanych- 

potwierdzone 

dokumentami 

(bezrobotnych, osoby po 

50+, młodzież do 30 

roku życia) 

4 pkt. – utworzenie miejsc pracy lub 

samozatrudnienie dla osób należących do 

dwóch  grup defaworyzowanych 

2 pkt. – utworzone miejsce pracy lub 

samozatrudnienie dla osoby należącej do 

jednej grupy defaworyzowanej 

0 pkt. – utworzone miejsce pracy lub 

samozatrudnienie dla osoby  spoza grupy 

defaworyzowanej 

 

7 Operacja zapewnia 

zintegrowanie- 

uzasadnienie 

wnioskodawcy 

 

3 pkt. – TAK 

0 pkt. - NIE 

 

 

 

8 Operacja realizowana w 

miejscowości 

zamieszkałej przez 

mniej niż 5 

tys.mieszkańców 

 

4 pkt. – TAK 

0 pkt. - NIE 

 

9 Operacje realizowane 

przez podmioty 

rozwijające działalność, 

której podstawę będą 

stanowiły lokalne 

produkty rolne. 

 

15 pkt. – TAK 

0 pkt. – NIE 

 

 

                                                                  Max. liczba punktów: 45  
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Instrukcja 

przeprowadzenia oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji 

na obszarze Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" 

 

1. Członek Rady uprawniony do dokonania oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami 

wyboru, po zapoznaniu się z wnioskiem o pomoc i opisem  operacji dokonuje analizy 

zakresu, w jakim wniosek odpowiada poszczególnym lokalnym kryteriom wyboru . 

2. Wykonując ocenę zgodności stosuje się odpowiednio: 

a) „Kartę oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji na obszarze 

Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" do działania „Wdrażanie LSR – Inne niż: 

granty, projekty własne LGD oraz operacje w zakresie rozwój przedsiębiorczości na 

obszarze wiejskim” 

b) „Kartę oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji na obszarze 

Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM"  do działania „Wdrażanie LSR – 

Podejmowanie działalności gospodarczej;  

c) „Kartę oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji na obszarze 

Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM"  do działania „Wdrażanie LSR – 

Rozwijanie działalności gospodarczej”; 

3. W odniesieniu do każdego z lokalnych kryteriów wyboru oceniający ustala, w jakim 

stopniu wniosek spełnia lub jest wysoce prawdopodobne, że w wyniku realizacji 

operacji spełnione  zostanie  to   kryterium  i  wpisuje  odpowiednią  liczbę  punktów  

w rubryce "przyznane punkty" 

4. Po dokonaniu oceny wszystkich kryteriów, punktację odnoszącą się do poszczególnych 

kryteriów sumuje się. 

5. Po zakończeniu dokonywania oceny oceniający opatruje Kartę podpisem. 
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Lista wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborze .............. ,  zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju obszaru Stowarzyszenia Rozwoju Gmin 

„CENTRUM” i z ogłoszeniem, w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Załącznik do Uchwał Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin “CENTRUM”nr……….. z dnia…………… 

 
 
 

 
 

……….…………………………………………… 
data i podpis Przewodniczącej Rady 

 
 

Lp.  Liczba 
uzyskanych 
punktów w 

ramach oceny 

Oznaczenie 
sprawy  

/nadane przez 
LGD/ 

Nazwa/imię i 
nazwisko 

wnioskodawcy 

Tytuł operacji Nr 
identyfikacyjny 
wnioskodawcy 

Wnioskowana 
kwota 

wsparcia 

Kwota wsparcia 
ustalona przez 

LGD 

Limit 
środków w 

zł(……) 
mieści się- 

TAK/nie 
mieści się -

NIE 
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Lista wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborze .............. ,  wybranych  w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 
 

Załącznik do Uchwał Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin “CENTRUM” nr……….. z dnia……………  

 
 
 

……….…………………………………………… 
data i podpis Przewodniczącej Rady 

Lp.  Liczba 
uzyskanych 
punktów w 

ramach oceny 

Oznaczenie 
sprawy  

/nadane przez 
LGD/ 

Nazwa/imię i 
nazwisko 

wnioskodawcy 

Tytuł operacji Nr 
identyfikacyjny 
wnioskodawcy 

Wnioskowana 
kwota 

wsparcia 

Kwota wsparcia 
ustalona przez 

LGD 

Limit 
środków w 

zł(……) 
mieści się- 

TAK/nie 
mieści się -

NIE 
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Lista wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborze .............. ,  niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju obszaru Stowarzyszenia Rozwoju Gmin 

„CENTRUM” i z ogłoszeniem, w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

 

 

 

……….…………………………………………… 
data i podpis Przewodniczącej Rady 

 

 

 

 
 

Lp.  Oznaczenie 
sprawy  

/nadane przez 
LGD/ 

Nazwa/imię i 
nazwisko 

wnioskodawcy 

Tytuł operacji Nr identyfikacyjny 
wnioskodawcy 

Wnioskowana 
kwota wsparcia 

Wynik oceny 
zgodności z LSR 

Wynik zgodności z 
ogłoszeniem o 

naborze 
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Lista wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborze .............. ,  niewybranych  w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 
 

Załącznik do Uchwał Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin “CENTRUM” nr……….. z dnia……………  

 
 
 

……….…………………………………………… 
data i podpis Przewodniczącej Rady

Lp.  Liczba 
uzyskanych 
punktów w 

ramach oceny 

Oznaczenie 
sprawy  

/nadane przez 
LGD/ 

Nazwa/imię i 
nazwisko 

wnioskodawcy 

Tytuł operacji Nr 
identyfikacyjny 
wnioskodawcy 

Wnioskowana 
kwota 

wsparcia 

Wynik oceny 
zgodności z 

LSR 

Wynik 
zgodności z 

ogłoszeniem 
o naborze 

Spełnia/nie 
spełnia 

minimalnych 
wyamagań 
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