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Załącznik nr 1 do ogłoszenia naboru nr 1/2017 
KRYTERIA WYBORU OPERACJI  

DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.2.1 PODEJMOWANIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SŁUŻĄCEJ 

ROZWOJOWI OBSZARU W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU DLA OBSZARU DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA 

WDZYDZKO-CHARZYKOWSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA” 

I. Kryteria oceny wstępnej 
Kryteria oceny wstępnej stosowane są do przeprowadzenia oceny wniosków złożonych zgodnie z 

Regulaminem Komitetu Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”  

Lp. Nazwa kryterium Opis znaczenia 
kryterium 

Definicja 

Kryteria dopuszczające - spełnienie jest niezbędne dla możliwości dalszej oceny wniosku. 

1 Wniosek został złożony w 
miejscu wskazanym w 
ogłoszeniu o naborze. 

T/N 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
wniosku. 

Weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca złożył wniosek 
o dofinansowanie w miejscu określonym w ogłoszeniu 
o naborze 

2 Wniosek został złożony w 
terminie wskazanym w 
ogłoszeniu o naborze.  

T/N 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
wniosku. 

Weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca złożył wniosek 
o dofinansowanie w terminie określonym w ogłoszeniu 
o naborze. 

3 Operacja jest realizowana 
na obszarze objętym LSR 

T/N 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
wniosku. 

Weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca zakłada 
realizację operacji na terenie minimum jednej z pośród 
gmin objętych LSR tj. Brusy, Chojnice (gmina wiejska),  
Czersk, Dziemiany, Gostycyn, Karsin, Kęsowo, 
Konarzyny, Kościerzyna (gmina wiejska), Lipnica, 
Lipusz, Nowa Karczma, Stara Kiszewa. 

4 Operacja jest zgodna z 
zakresem tematycznym, 
który został wskazany w 
ogłoszeniu o naborze 

T/N 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
wniosku. 

Weryfikacji podlega zgodność operacji z zakresem 
tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o 
naborze. 
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II. Kryteria zgodności operacji z LSR 
Kryteria zgodności operacji z LSR obowiązują dla wszystkich wniosków składanych w ramach naborów 

ogłoszonych przez LGR. Kryteria zgodności z LSR obejmują: 

Lp. Nazwa kryterium Opis znaczenia 
kryterium 

Definicja 

Kryteria dopuszczające - spełnienie jest niezbędne dla możliwości dalszej oceny wniosku. 

1 Operacja jest zgodna z 
celem ogólnym LSR 

T/N 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
wniosku. 

Weryfikacji podlega operacja pod kątem zgodności z 
celami ogólnymi LSR  

2 Operacja jest zgodna z 
celem szczegółowym LSR 

T/N 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
wniosku. 

Weryfikacji podlega operacja pod kątem zgodności z 
celami szczegółowymi LSR  

2 Operacja realizuje 
przedsięwzięcie 
przewidziane w LSR 

T/N 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
wniosku. 

Weryfikacji podlega operacja pod kątem zgodności z 
przedsięwzięciami przewidzianymi w LSR  

3 Operacja przyczynia się do 
osiągnięcia wskaźników 
realizacji LSR 

T/N 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
wniosku. 

Weryfikacji podlega zgodność przyjętych wskaźników 
realizacji operacji ze wskaźnikami realizacji LSR. 

W ramach procedury oceny wniosków pod względem spełnienia kryteriów wyboru operacji stosowane 

będą kryteria wskazane w załącznika od 3 do 8 stosownie do poszczególnych przedsięwzięć na realizację, 

których złożony zostanie wniosek. 
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III. Kryteria wyboru. Karta oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru dla przedsięwzięcia 1.2.1 Podejmowanie i 

rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszaru 
 

KARTA OCENY POD WZGLĘDEM SPEŁNIENIA KRYTERIÓW WYBORU 

CEL OGÓLNY LSR 
WYSOKA AKTYWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW NA LOKALNYM RYNKU PRACY I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W 
OPARCIU O ZASOBY I POTENCJAŁ OBSZARU RYBACKIEGO  

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR 
Rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie i rozwój MŚP oferujących usługi oparte na wodnym 
potencjale obszaru  

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszaru 

Znak sprawy 
  
 

Imię i nazwisko/ nazwa Wnioskodawcy 
  
 

Tytuł wniosku 
  
 

Data i godzina przyjęcia wniosku 
  
 

CZĘŚĆ A. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI Z KRYTERIAMI WYBORU 

Lp. Nazwa kryterium 
Możliwa 
liczba 
punktów 

Definicja kryterium 
Przyznana 
ocena 

1 

Wnioskowana kwota 
dofinansowania  
(max. 2 pkt) 

(0/1/2) 

Kryterium premiuje operacje, których Wnioskodawca występuje o dofinansowanie w kwocie mniejszej od limitu 
obowiązującego dla danego przedsięwzięcia. 
0 pkt - Wnioskowana kwota dofinansowania jest większa niż 200 tys. zł; 
1 pkt - Wnioskowana kwota dofinansowania zawiera się w zakresie od 100 do 200 tys. zł; 
2 pkt - Wnioskowana kwota dofinansowania jest mniejsza niż 100 tys. zł; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

  

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
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2 

Poziom wkładu własnego 
Wnioskodawcy  
(max. 1 pkt) 

(0/1) 

Kryterium premiuje operacje, których Wnioskodawca zadeklarował wkład własny na poziomie wyższym od 
wymaganego minimum. 
0 pkt - Poziom wkładu własnego wynosi pomiędzy 55 a 50 % kosztów kwalifikowalnych; 
1 pkt - Poziom wkładu własnego  jest wyższy niż 55 % kosztów kwalifikowalnych; 
LUB 
1 pkt - Operacja dotyczy podjęcia działalności gospodarczej; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

  
Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Siedziba/miejsce 
zamieszkania 
Wnioskodawcy  
(max. 1 pkt) 

(0/1) 

Kryterium premiuje operacje, realizowane przez mieszkańców obszaru LSR (operacja dotyczy podjęcia działalności 
gospodarczej) i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze LSR (operacja dotyczy rozwoju 
działalności gospodarczej). 
0 pkt - Wnioskodawca nie jest mieszkańcem obszaru objętego LSR/nie ma siedziby na obszarze objętym LSR; 
1 pkt - Wnioskodawca przez minimum 3 lata przed dniem złożenia wniosku był mieszkańcem obszaru objętego 
LSR/miał  siedzibę na obszarze objętym LSR; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

  Uzasadnienie przyznanej oceny: 
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4 

Liczba utworzonych miejsc 
pracy  
(max. 2 pkt) 

(0,/1/2) 

Kryterium premiuje operacje zakładające utworzenie większej liczby nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne 
etaty średniorocznie. 
0 pkt - Operacji nie zakłada utworzenia nowych miejsc pracy; 
1 pkt - Operacja zakłada utworzenie jednego miejsca pracy; 
2 pkt - Operacja zakłada utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku (np. ZUS 
ZUA za ostatni pełny rok). 

  
Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Innowacyjność operacji 
(max. 2 pkt) 

(0/0,5/1/2) 

Kryterium premiuje operacje, które mają charakter innowacyjny w skali całego obszaru LSR. 
0 pkt - Operacja nie przyczyni się do powstania nowego lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, 
organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów na obszarze 
realizacji LSR; 
0,5 pkt – Część zakresu rzeczowo-finansowego operacji przyczyni się do powstania nowego lub znacząco 
udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania 
istniejących lokalnych zasobów na całym obszarze nie stosowanego wcześniej na całym obszarze objętym LSR; 
1 pkt - Operacja przyczyni się do powstania nowego lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, 
organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów nie stosowanego 
wcześniej na obszarze gminy objętej LSR, na terenie której realizowana będzie operacja; 
2 pkt - Operacja przyczyni się do powstania nowego lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, 
organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów na całym obszarze 
nie stosowanego wcześniej na całym obszarze objętym LSR; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

  

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
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6 

Doradztwo LGR  
(max. 1 pkt) 

(0/1) 

Kryterium premiuje Wnioskodawców, którzy uczestniczyli w indywidualnych konsultacjach w siedzibie LGR w okresie 
trwania naboru. 
0 pkt - Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa w siedzibie LGR w okresie trwania naboru; 
1 pkt - Wnioskodawca korzystał z doradztwa w siedzibie LGR w okresie trwania naboru; 
Weryfikowane na podstawie dokumentacji prowadzonej przez LGR. 

  

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

Wykonalność operacji 
(max. 1 pkt) 

(0/1) 

Kryterium premiuje operacje, w pełni przygotowane do rozpoczęcia realizacji. Do wniosku załączono wszystkie 
wymagane prawem pozwolenia/zgłoszenia (prawomocne) oraz kosztorys inwestorski (jeżeli wymaga tego zakres 
operacji) i/lub minimum dwie oferty dla każdej pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji. 
0 pkt - Operacja nie spełnia kryterium; 
1 pkt - Operacja spełnia kryterium; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

  
Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
Racjonalność budżetu 
operacji  
(max. 1 pkt) 

(0/1) 
Kryterium premiuje operacje, których zakres rzeczowo-finansowy został przygotowany w sposób racjonalny. 
0 pkt - Wnioskodawca nie uzasadnił lub niewystarczająco uzasadnił konieczności poniesienia poszczególnych 
wydatków zaplanowanych w ramach wniosku o dofinansowanie; 
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1 pkt - Wnioskodawca wyjaśnił zasadność wszystkich wydatków ponoszonych w ramach operacji oraz wiarygodnie 
udokumentował ich wysokość; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

Kompleksowość operacji 
(max. 1 pkt) 

(0/1) 

Kryterium premiuje operacje, których zakres został przygotowany w sposób kompleksowy, a dobór zaplanowanych 
działań, ich wieloaspektowość i adekwatność zwiększy zdolności do trwałego i skutecznego funkcjonowania 
przedsiębiorstwa. 
0 pkt - Operacja obejmuje pojedynczy wątek/jednorodne działania lub pojedynczy etap w ramach procesu rozwoju 
przedsiębiorstwa, bądź też zakres operacji jest nieadekwatny do jego efektów; 
1 pkt - Operacja obejmuje kompleksowe działania, które w perspektywie długofalowej przyczynią się do trwałego 
rozwoju przedsiębiorstwa, wzmocnienia jego pozycji na lokalnym rynku oraz będą podstawą do dalszego rozwoju 
przedsiębiorstwa i rozwoju obszaru LSR; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

  
Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZĘŚĆ B. WYNIK WERYFIKACJ 

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW 
  
 

MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW (30%) 4 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW 12 

Imię i nazwisko członka Komitetu  
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Data wypełnienia karty 
 
 
  

Podpis członka Komitetu 
 
 
  

 


