
MIEJSCE NA PIECZĘĆ LGR 

 
KARTA OCENY OPERACJI 
wg lokalnych kryteriów LGR 

Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób 

mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza 

tym sektorem 

Wniosek nr ………….. złożony przez …………………… 

Nazwa operacji: ……………………………………………. 

 
Lokalne kryteria LGR 

 

Możliwa punktacja 
Przyznana 

ocena 

 
1. Innowacyjność operacji 

3 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze 

LGR 
2 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze 

gminy  
1 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze 

danego sołectwa lub osiedla 
0 – operacja nie wykorzystuje nowych rozwiązań  
 

 

 
2. Utworzenie nowego miejsca 

pracy w przeliczeniu na pełny 

etat  

6 – operacja generuje nowe miejsce pracy w sektorze 

rybactwa albo daje zatrudnienie osobie reprezentującej 

sektor rybactwa poza tym sektorem 
4 – operacja generuje nowe miejsce pracy poza sektorem 

rybactwa 
0 – operacja nie generuje nowych miejsc pracy 
 

 

 
3. Wykorzystanie lub 

pielęgnowanie tradycji sektora 

rybactwa na obszarze objętym 

LSROR 

3 – operacja w znacznym stopniu  wykorzystuje lub 

pielęgnuje tradycje sektora rybactwa na obszarze objętym 

LSROR 
1 – operacja wykorzystuje lub pielęgnuje tradycje sektora 

rybactwa na obszarze objętym LSROR 
0 – operacja nie wykorzystuje ani nie pielęgnuje tradycji 

sektora rybactwa na obszarze objętym LSROR 
 

 

 
4. Wykorzystanie lokalnych 

zasobów w operacji 

W operacji wykorzystuje się lokalne walory: 

 Przyrodnicze – 1 

 Kulturowe – 1  

 Historyczne – 1  
0 - operacja nie wykorzystuje żadnego z w/w walorów  
 

 

 
5. Promocja produktu lokalnego 

2 – operacja promuje produkt lokalny 
0 – operacja nie promuje produktu lokalnego 

 

 
6. Poprawa jakości życia 

mieszkańców 

 

 

 
6 – operacja wpłynie w sposób znaczący na poprawę jakości 

życia mieszkańców 
3 – operacja wpłynie pozytywnie na poprawę jakości życia 

mieszkańców 
0 – operacja nie wpłynie na poprawę jakości życia 

mieszkańców  
 

 



 
7. Zasięg oddziaływania 
 

 
3 – operacja oddziałuje poza Dolinę Karpia 
2 – operacja oddziałuje na Dolinę Karpia 
1 – operacja oddziałuje na 1 gminę 

 

 

 
8. Rodzaj wnioskodawcy 
 

 
3 - wnioskodawca jest podmiotem,  

o którym mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 
0 – wnioskodawca nie jest podmiotem, o którym mowa  

w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 
 

 

 
9. Miejsce zamieszkania, 

siedziba lub oddział 

wnioskodawcy 
 

 
6 –  wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania, siedzibę 

lub oddział na obszarze działania LGR od co najmniej 2 lat 
0 – wnioskodawca nie posiada miejsca zamieszkania, 

siedziby lub oddziału na obszarze działania LGR od co 

najmniej 2 lat 
 

 

 
10. Doświadczenie 

wnioskodawcy 

 
3 – wnioskodawca nie korzystał z dofinansowania ze 

środków Unii Europejskiej  
0 - wnioskodawca korzystał z dofinansowania ze środków 

Unii Europejskiej  

 

 

 
11. Promocja lokalnej 

przedsiębiorczości 
 

 
3 – wnioskodawca podejmuje nową działalność gospodarczą 

i w przeciągu ostatniego roku nie posiadał wpisu  

w EDG (CEIDG) ani KRS 
1 – wnioskodawca planuje rozwinąć już istniejącą 

działalność gospodarczą 
0 – operacja nie jest związana ani z podejmowaniem, ani 

rozwijaniem działalności gospodarczej 

 

 

 
12. Kwota  dofinansowania 

operacji 
 

 
3 – poniżej 150 000 zł 
2 – od 150 000 – 300 000 zł 
1 – powyżej 300 000 zł 

 

 

MAKSYMALNA LICZBA 

PUNKTÓW MOŻLIWYCH  
DO UZYSKANIA 

44 SUMA PUNKTÓW  

IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA 

KOMITETU: 

 

MIEJSCE:  DATA:  
CZYTELNY 

PODPIS: 
 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 

Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGR, pozostałe pola wypełnia oceniający - Członek Komitetu biorący udział w ocenie 

zgodności wg lokalnych kryteriów LGR: 

 Kartę należy wypełnić piórem, długopisem lub cienkopisem w kolorze innym niż czarny; 

 Wszystkie rubryki muszą być wypełnione; 

 W kolumnie „Przyznana ocena” należy wpisać przyznaną liczbę punktów; 

 Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty. 

 


