
        

 

 

  

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

 

 

Poniżej przedstawimy propozycje zmian w poszczególnych kartach do oceny operacji wg lokalnych 

kryteriów LGD. 

 

 

1. KARTA DO OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD - Dla 

wniosków składanych w ramach przedsięwzięcia Rozwijanie infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej oraz aktywnego wypoczynku, zmiana kryterium 7 na następujące: 

 
7. Miejsce realizacji operacji (liczba mieszkańców zameldowanych na stałe według 

stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok w którym składany jest wniosek, w 

przypadku realizacji operacji w kilku miejscowościach o różnej liczbie mieszkańców, 

przyznaje się punkty za największą z nich): 

- do 1000 mieszkańców 
- 1001 – 5000 mieszkańców 
- powyżej 5000 mieszkańców 
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2. KARTA DO OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD - Dla 

wniosków składanych w ramach przedsięwzięcia Rozwijanie infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej oraz aktywnego wypoczynku, zmiana kryterium 9 na następujące: 

 

9. Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji tego typu projektów – 

w ostatnich 5 latach zrealizował (weryfikowane na podstawie załączonych do 

wniosku kopii zawartych umów oraz dat ich zawarcia): 
- 2 podobne projekty 
- 3-5 podobnych projektów 
- powyżej 5 podobnych projektów 
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3. KARTA DO OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD - Dla 

wniosków składanych w ramach przedsięwzięcia Zachowanie dziedzictwa lokalnego, zmiana 

kryterium 4 na następujące: 
 

4. Miejsce realizacji operacji (liczba mieszkańców zameldowanych na stałe według 

stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok w którym składany jest wniosek, w 

przypadku realizacji operacji w kilku miejscowościach o różnej liczbie mieszkańców, 

przyznaje się punkty za największą z nich):  

- do 1000 mieszkańców 
- 1001 – 5000 mieszkańców 
- powyżej 5000 mieszkańców 
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4. KARTA DO OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD - Dla 

wniosków składanych w ramach przedsięwzięcia Zachowanie dziedzictwa lokalnego, zmiana 

kryterium 9 na następujące: 
 

9. Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji tego typu projektów – w 

ostatnich 5 latach zrealizował (weryfikowane na podstawie załączonych do wniosku 

kopii zawartych umów oraz dat ich zawarcia):  
- 2 podobne projekty 
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- 3-5 podobnych projektów 
- powyżej 5 podobnych projektów 
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5. KARTA DO OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD - Dla 

wniosków składanych w ramach przedsięwzięcia Rozpoczynanie działalności gospodarczej na 

Ziemi Grodziskiej, zmiana kryterium 6 na następujące: 
 

6. Wniosek ma dołączony biznesplan: 

- tak 

- nie 
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6. KARTA DO OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD - Dla 

wniosków składanych w ramach przedsięwzięcia Rozpoczynanie działalności gospodarczej na 

Ziemi Grodziskiej, zmiana kryterium 8 na następujące: 
 

8. Wnioskodawca posiada (weryfikowane na podstawie załączonej do wniosku 

dokumentacji np. świadectwa szkolne, świadectwa pracy i etc.): 
- doświadczenie w branży powyżej 1 roku 
- doświadczenie w branży powyżej 1 roku oraz wykształcenie zgodne z kierunkiem 

planowanej działalności 
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7. KARTA DO OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD - Dla 

wniosków składanych w ramach przedsięwzięcia Rozwijanie działalności gospodarczej na 

Ziemi Grodziskiej, zmiana kryterium 6 na następujące: 
 

6. Wniosek ma dołączony biznesplan: 

- tak 

- nie 
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8. KARTA DO OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD - Dla 

wniosków składanych w ramach przedsięwzięcia Rozwijanie działalności gospodarczej na 

Ziemi Grodziskiej, zmiana kryterium 7 na następujące: 

 
7. Udział dofinansowania do projektu (wnioskowana kwota pomocy w stosunku do 

kosztów całkowitych projektu): 
- do 50% (włącznie) 
- do 40% (włącznie) 
- do 30% (włącznie) 
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9. KARTA DO OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD - Dla 

wniosków składanych w ramach przedsięwzięcia Podnoszenie kompetencji zawodowych i 

kapitału społecznego mieszkańców Ziemi Grodziskiej, zmiana kryterium 3 na następujące: 

 
3. Efektem realizacji operacji będą: 
- certyfikaty oraz zajęcia praktyczne w wymiarze od 10 do 30% (włącznie) ogólnej 

liczby godzin 
- certyfikaty oraz zajęcia praktyczne w wymiarze od 31 do 50% (włącznie) ogólnej 

liczby godzin 
- certyfikaty oraz zajęcia praktyczne w wymiarze powyżej 50% ogólnej liczby 

godzin 
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10. KARTA DO OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD - Dla 

wniosków składanych w ramach przedsięwzięcia Podnoszenie kompetencji zawodowych i 

kapitału społecznego mieszkańców Ziemi Grodziskiej, zmiana kryterium 4 na następujące: 

 
4. Projekt będzie realizowany w porozumieniu z firmą/firmami, które (weryfikowane 

w oparciu o umowy partnerskie, oświadczenia firm i etc.): 
- zaoferują bezpłatny staż dla co najmniej 5 szkolonych osób 
- zaoferują bezpłatny staż dla co najmniej 10 szkolonych osób 
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11. KARTA DO OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD - Dla 

wniosków składanych w ramach przedsięwzięcia Podnoszenie kompetencji zawodowych i 

kapitału społecznego mieszkańców Ziemi Grodziskiej, zmiana kryterium 5 na następujące: 

 
5. Projekt będzie realizowany w porozumieniu z firmą/firmami, które (weryfikowane 

w oparciu o umowy partnerskie, oświadczenia firm i etc.):  
- zaoferują płatny staż/praktyki po skończeniu szkolenia dla co najmniej 5 

szkolonych osób 
- zaoferują płatny staż/praktyki po skończeniu szkolenia dla co najmniej 10 

szkolonych osób 
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12. KARTA DO OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD - Dla 

wniosków składanych w ramach przedsięwzięcia Podnoszenie kompetencji zawodowych i 

kapitału społecznego mieszkańców Ziemi Grodziskiej, zmiana kryterium 6 na następujące: 

 
6. Liczba osób, które skorzystają z operacji: 
- do 50 osób  
- 51 – 70 osób  

- powyżej 70 osób 
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13. KARTA DO OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD - Dla 

wniosków składanych w ramach przedsięwzięcia Podnoszenie kompetencji zawodowych i 

kapitału społecznego mieszkańców Ziemi Grodziskiej, zmiana kryterium 8 na następujące: 
 

8. Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji tego typu projektów – 

w ostatnich 5 latach zrealizował (weryfikowane na podstawie załączonych do 

wniosku kopii zawartych umów oraz dat ich zawarcia): 
- 2 podobne projekty 
- 3-5 podobnych projektów 
- powyżej 5 podobnych projektów 
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14. KARTA DO OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD - Dla 

wniosków składanych w ramach przedsięwzięcia Podnoszenie kompetencji zawodowych i 

kapitału społecznego mieszkańców Ziemi Grodziskiej, dodanie nowego kryterium – 9 o 

następującym brzmieniu: 

 
9. Innowacyjność operacji  

- realizacja działań, które w wymiarze lokalnym (obszar LGD) wcześniej nie były 

stosowane 
- zastosowanie nowatorskiego rozwiązania w skali lokalnej (obszar LGD)   
- zastosowanie nowatorskiego rozwiązania w skali lokalnej (obszar LGD)  oraz 

nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów 
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