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Załącznik  nr 7 do Regulaminu Rady  

 

 

Karta opisu operacji 

          

Numer wniosku: ….………………………………………………………………………............................... 

Nazwa/ imię i nazwisko wnioskodawcy: …………………………………………………………………….. 

Zakres operacji: 

…………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Tytuł operacji: 

 …………………………………………………………………………………………………………………. 

............................................................................................................................................................................... 

 

Lp. Opis ocenianego projektu 

1. 

Doświadczenie  

w realizacji projektów  

w ramach PROW lub 

PO Ryby w poprzednim 

okresie programowania 

tj. 2007-2013. 

Prosimy przedstawić nazwy projektów, okres realizacji, numer umowy. 

1. …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

2. 

Zaangażowanie 

wnioskodawcy  

w tworzeniu LSR 2014-

2020 

Prosimy o nazwy projektu, jaki zawierała fiszka projektowa i  datę złożenia oraz/lub 

potwierdzenie uczestnictwa w zespole ds. budowy  LSR albo w zespole ds. ewaluacji 

LSR: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. 

Innowacyjność projektu. Prosimy uzasadnić, udowodnić innowacyjny charakter operacji, przedstawić  

na czym polega  nowatorstwo w odniesieniu do obszaru gminy lub całego obszaru LGD. 

Może to oznaczać zastosowanie pomysłów i rozwiązań znanych i stosowanych na innych 

obszarach, ale mających innowacyjny charakter na obszarze LGD.  

Innowacyjność w LSR powinna być postrzegana w płaszczyznach: 

1) wytworzenia nowej usługi lub produktu,  

2) nadawania nowych funkcji terenom lub obiektom, które dzięki temu będą służyć 

rozwojowi, społecznemu bądź gospodarczemu;  

3) nowatorskiej, wcześniej niestosowanej, wykorzystującej lokalne zasoby  

i surowce;  

4) wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych;  

5) nowych sposobów zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju lub 

aktywizacji nowych grup i środowisk lokalnych. 

Szczegóły opisane są w LSR tabela nr 16 str. 79.  

Ponieważ jest to wskaźnik jakościowy, dlatego opis operacji powinien 

uwzględniać tylko informacje konkretne. 

 

………………………………………………………………………………………. 

..……………………………………………………………………………............... 
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..……………………………………………………………………………...………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

4. 
Rozwój lokalnego rynku 

pracy 

Jeżeli operacja przyczyni się do powstania miejsc pracy prosimy o podanie liczby 

zaplanowanych do utworzenia miejsc pracy, dzięki realizacji operacji  na co najmniej  

2 lata, w przypadku podejmowania działalności gospodarczej, i co najmniej 3 lata  

w przypadku rozwijania działalności gospodarczej, licząc od dnia wypłaty płatności 

końcowej.  

Liczba planowanych miejsc pracy ………………………… 

5. Grupy defaworyzowane 

Na obszarze LGD występują grupy defaworyzowane tj. wykluczone lub będące  

w trudnej sytuacji lub położeniu na rynku pracy. Operacja otrzyma punkty,  

jeżeli wnioskodawca stworzy miejsca pracy dla osób do 25 roku życia lub powyżej  

50 roku życia.  

Wnioskodawca składa oświadczenie o woli zatrudnienia takiej osoby. Oświadczenie 

powinno zostać dołączone do niniejszej karty opisu operacji. 

6. Ochrona środowiska 

Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska. 

Operacja przewiduje rozwiązania, które sprzyjają ochronie środowiska (np. zakup 

urządzeń niskoemisyjnych; urządzeń przyczyniających się do mniejszego zużycia energii; 

zastosuje odnawialne źródła energii; zmniejszy generowanie odpadów itp.). Prosimy  

o opisanie jakie to będą rozwiązania.  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..……   

7. 
Realizacja przedsięwzięć 

LSR 

Punktowane jest realizowane działań powiązanych z co najmniej dwoma 

przedsięwzięciami. Prosimy podać i opisać działania oraz w jaki sposób powiązane są one 

z przedsięwzięciami z LSR i jak będą realizowane. 

Działania te muszą mieć odzwierciedlenie w budżecie WoPP lub Biznesplanie. Prosimy 

podać jakie przedsięwzięcia z LSR będą realizowane: 

 

1. ……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….                          

8. Promocja LGD i LSR 

Promocja Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” i Programu. 

Operacja promuje obszar LGD i Program z wykorzystaniem logo  Stowarzyszenia „Lider 

Pojezierza” i Programu w  formie innej niż tablica informacyjna (np.  folder, strona 

internetowa, audycja, wystawa, artykuł prasowy itp.)  

Preferowane są operacje promujące walory obszaru LGD z wykorzystaniem logo LGD  

i Programu. Taka promocja przyczyni się do rozpoznawalności obszaru Stowarzyszenia 

„Lider Pojezierza”, służy informacji, że operacja została zrealizowana dzięki dotacji 

unijnej.  

Wnioskodawca składa oświadczenie woli o zastosowanych formach promocji. 

Oświadczenie powinno zostać dołączone do niniejszej karty opisu operacji. 
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9. 
Wiedza o PROW lub PO 

RYBY  

W celu dobrze przygotowanej dokumentacji konkursowej nieodzownym warunkiem jest 

uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez LGD dot. Poddziałania ”Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

w danym zakresie tematycznym. Jeżeli wnioskodawca chce uzyskać punkty  

za to kryterium, to oprócz uczestnictwa w danym szkoleniu musi uzyskać pozytywną 

ocenę z przeprowadzonego testu. 

Prosimy załączyć do niniejszej karty opisu operacji kserokopie oceny testu  

(np. certyfikat), wystawioną przez prowadzącego szkolenie. 

10. 
Wysokość wnioskowanej 

pomocy 

Preferuje się operacje o niższej wartości kwoty pomocy, co wynika z ograniczonej ilości 

środków na realizację LSR. Prosimy o wpisanie oczekiwanej w ramach wniosku 

wysokości wsparcia.  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

11. 

Konsultacje w Biurze 

LGD przed złożeniem 

wniosku 

Konsultacja w Biurze LGD ma na celu zweryfikowanie czy: 

1) proponowana operacja wpisuje się w program; 

2) wpisuje się w realizację przedsięwzięć LSR; 

3) operacja wstępnie prognozuje w zakresie osiągnięcia minimalnej ilość punktów 

podczas oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, (jednak ostateczna ocena 

punktowa należy do Rady LGD); 

4) składany wniosek jest kompletny tj. posiada wszystkie niezbędne załączniki.  

TAK* – proszę podać datę konsultacji oraz dane pracownika udzielającego konsultacji. 

Potwierdzeniem konsultacji jest wypełniona Karta doradztwa, podpisana przez 

wnioskodawcę, przechowywana w Biurze LGD. 

 

……………………………………………………………………………… 

NIE* 

*proszę skreślić niepotrzebne  

Uwaga:  Konsultacja telefoniczna nie uprawnia do przyznania punktów za to kryterium 

12. 

Operacja jest oparta  

o lokalne zasoby lub 

lokalne dziedzictwo 

kulturowe, przyrodnicze, 

historyczne* 

 

*jeżeli dotyczy 

Operacja jest oparta o lokalne zasoby lub lokalne dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze, 

historyczne. Preferowane są operacje wykorzystujące lokalne zasoby lub lokalne 

dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze, historyczne lub upowszechniające wiedzę na ich 

temat. Przykłady wykorzystanie obiektów zabytkowych lub historycznych, wykorzystanie 

lokalnych produktów itd. Wnioskodawca uzasadnia to kryterium. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

13. 

Powierzchnia 

gospodarstwa rolnego* 

 

*jeżeli dotyczy 

Ocenie podlega wielkość gospodarstwa; preferowani są wnioskodawcy posiadający 

gospodarstwa poniżej średniej województwa tj. poniżej 30 ha 

 

…………………………………………………………………………..…………………. 

14. 

Sektor rybacki* 

 

* jeżeli dotyczy 

Prosimy opisać, czy wnioskodawca prowadzi działalność rybacką  

(i ją udokumentował) zgodnie z przepisami lub utracił miejsce pracy w tym sektorze. 

 

 ………………………………………………………………………….…………………... 

15. 

Zasięg oddziaływania 

operacji* 

 

*jeżeli dotyczy 

Prosimy opisać na jakim obszarze tj. w których gminach i miejscowościach operacja 

będzie realizowana i jakie działania będą na nim realizowane: 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..……………. 
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16. 

Obszar realizacji 

operacji* 

 

*jeżeli dotyczy 

Preferowane są operacje realizowane w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców. Prosimy 

wpisać, czy operacja będzie realizowana w miejscowości do 5 tys. mieszkańców. (dane 

GUS na dzień 31.12.2013) 

TAK
*
 – prosimy podać nazwę miejscowości 

……………………………………………………………………………………………… 

NIE* 

 

*niepotrzebne skreślić  

17. 

Tożsamość regionalna 

i lokalna* 

 

*jeżeli dotyczy 

Opis projektu w jaki sposób będzie wzmacniana tożsamość regionalna i lokalna.  

Wnioskodawca opisze jakie elementy zawarte w opisie do wniosku oraz w budżecie mogą 

świadczyć o podjętych działaniach: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..…… 

18. 

Preferencje dla 

składającego wniosek* 

 

*jeżeli dotyczy 

Operacja promuje sektor społeczny. Podać, czy wnioskodawca jest z sektora społecznego, 

czy z publicznego. 

 

………………………………………………………………………………….…………. 

19. 

Obiekt zabytkowy* 

 

*jeżeli dotyczy 

Wnioskodawca podaje czy operacja realizowana na   obiekcie lub w pobliżu obiektu (nie 

więcej niż 1 km) wpisany do rejestru zabytków lub wpisany do gminnej ewidencji 

zabytków (dotyczy obiektów ruchomych); w przypadku obiektów architektonicznych  

nr nadany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; jeżeli jest to obiekt ruchomy  

to nr obiektu.  

………………………………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………….……. 

20. 

Powstanie 

infrastruktura związana 

z zagospodarowaniem 

rzek lub jezior 

 

*jeżeli dotyczy 

Ze względu na niewielką liczbę infrastruktury związanej z turystyka wodną  

na obszarze LGD, preferowane będą operacje polegające na utworzeniu nowych 

elementów infrastruktury do uprawiania turystyki i rekreacji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

Prosimy opisać jaka to będzie infrastruktura i jak wpłynie to na zwiększenie uczestnictwa 

mieszkańców oraz jak wpłynie na atrakcyjność turystyczną w tej miejscowości? 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

21. 

Poprawa infrastruktury 

noclegowej obszaru 

LGD* 

 

*jeżeli dotyczy 

Na obszarze LGD brakuje miejsc noclegowych lub są one nie w pełni wykorzystane. LGD 

wspierać będzie działania na poprawę bazy noclegowej oraz ich uatrakcyjnianie.  

Operacja otrzyma punkty, jeżeli w szczególności powiększy istniejącą bazę noclegową  

o co najmniej 2 miejsca noclegowe (łóżka) lub zostanie wybudowany co najmniej 1 pokój  

z przeznaczeniem na noclegi. Prosimy o podanie, w jaki sposób operacja przyczyni się  

do poprawy warunków noclegowych na obszarze LGD. 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

22. 

Operacja zapewni 

potrzeby przyszłych 

użytkowników. 

(Inkubator kuchenny)* 

 

 

*jeżeli dotyczy 

Prosimy opisać w jaki sposób   wnioskodawca będzie realizował:   

1) marketing (poszukiwanie rynków zbytu, kanałów dystrybucji, ocena 

konkurencyjności): 

……………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………. 

2) badania laboratoryjne produktów: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3) pakowanie i transport żywności:  
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Wszystkie Karty oceny operacji według Lokalnych Kryteriów LGD oceniane są do wysokości 100 pkt. 

Minimalna ilość punktów, która daje możliwość dofinansowania, w zależności od zakresu, wynosi 40 

lub 50 pkt. 

 

 

 

………………………………. dnia …………………………… 
(Miejscowość)    (d/m/r) 

                                                                                                              

                 

………………………………………………………. 
(czytelny podpis wnioskodawcy) 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4) sposób dostępu do pełnej technologii przetwórstwa żywności: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5) wykorzystanie zasobów obszarów wiejskich podmiotów korzystających z inkubatora: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Operacja jest oparta o świadczenie usług w zakresie wynajęcia na godziny pomieszczeń  

i wyposażenia kuchni, wynajęcie w układzie miesięcznym powierzchni inkubatora, 

doradztwa, głównie w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego i gastronomii w tym 

wykonanie specjalistycznych opracowań przez personel Inkubatora. 

Czy wnioskodawca zapewni np. certyfikowane kursy doskonalenia zawodowego  

dla szefów kuchni i innego personelu kuchennego prowadzone przez mistrzów 

kucharskich, kursy przygotowujące do zawodu kucharza, inne zadania na zlecenie 

zainteresowanych podmiotów? 

Czy zorganizuje wspólną produkcję kilku użytkowników inkubatora pod nadzorem jego 

personelu? 

Czy planuje wykorzystanie zasobów obszarów wiejskich podmiotów korzystających  

z inkubatora (przykłady)? 

Ponieważ jest to wskaźnik jakościowy wnioskodawca powinien uzasadnić to kryterium 

tak aby członek Rady mógł ocenić i uzasadnić tą ocenę w oparciu o powyższą informację. 


