
  
1_KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW LSR BLGD PODEJMOWANIE

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

NUMER NABORU

ZNAK SPRAWY

DATA WPŁYWU

TYTUŁ OPERACJI

NAZWA WNIOSKODAWCY

Wynik oceny zgodności operacji z LSR:  Operacja zgodna z
LSR

 Operacja niezgodna z
LSR

Lokalne kryteria wyboru operacji

1. Status wnioskodawcy:  Wnioskodawca jest osobą zakwalifikowaną do grupy defaworyzowanej określonej w LSR  [2 pkt.]

 Osoby bezrobotne  [1 pkt.]

 Pozostali wnioskodawcy  [0 pkt.]

2. Doświadczenie wnioskodawcy:   Wnioskodawca posiada doświadczenie, kwalifikacje i wykształcenie zgodne z profilem
działalności  [2 pkt.]

  Wnioskodawca posiada wykształcenie i kwalifikacje lub doświadczenie i wykształcenie lub
doświadczenie i kwalifikacje zgodne z profilem działalności  [1 pkt.]

 Brak doświadczenia  [0 pkt.]

3. Operacja zakłada utworzenie:  Dodatkowo co najmniej 1 miejsce pracy  [2 pkt.]

 Samozatrudnienie  [0 pkt.]

4. Zatrudnianie osób:  Wnioskodawca przewiduje zatrudnienie osoby z grup defaworyzowanych określonych w LSR  [2
pkt.]

 Wnioskodawca przewiduje zatrudnienie osoby bezrobotnej niezakwalifikowanej do grupy
defaworyzowanej określonej w LSR  [1 pkt.]

 Wnioskodawca nie przewiduje zatrudnienia osób bezrobotnych i z grup defaworyzowanych
określonych w LSR  [0 pkt.]

5. Główna lub przeważającą działalnością są*: 
* nie dotyczy działania „Tworzenie lub rozwój inkubatorów
przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących
przedsiębiorstwami spożywczymi”   

 Usługi turystyczne (noclegi, gastronomia, przewodnictwo, inne usługi stanowiące ofertę dla
turystów  [1 pkt.]

 Pozostałe  [0 pkt.]

6. Ochrona środowiska lub klimatu:  Operacja uwzględnia zastosowanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska lub klimatu  [1 pkt.]

 Operacja nie uwzględnia zastosowanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska lub klimatu  [0
pkt.]

7. Innowacyjność operacji:   Operacja jest innowacyjna dla całego obszaru objętego LSR  [2 pkt.]

 Operacja jest innowacyjna dla poszczególnej części obszaru np. Gminy  [1 pkt.]

 Operacja nie jest innowacyjna  [0 pkt.]

Uwaga: Nie należy sumować punktów w ramach poszczególnych kryteriów.
Maksymalna ilość punktów: 12 - „Podejmowanie działalności gospodarczej”
Maksymalna ilość punktów: 18- ,,Tworzenie lub rozwój inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi" 
Minimalna liczba punktów: 4 – „Podejmowanie działalności gospodarczej"

Minimalna liczba punktów: 6- ,,Tworzenie lub rozwój inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi"

Suma punktów:  pkt.

Imię i nazwisko członka Rady
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