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KARTA OCENY OPERACJI 

[dla Celu szczegółowego 1, Przedsięwzięcia 1, 2, 3 LSR] 

 

 

Nr 

naboru 

 Nr 

projektu 

 Sekretarz 1  

Tytuł 

projektu 

 Sekretarz 2  

 

 

I. Ocena zgodności [wypełniają Sekretarze posiedzenia] 
  

 I.1. Zgodność z zakresem tematycznym naboru 
 [Operacje zgodne z zakresem tematycznym ocenia się według kolejnych punktów. Operacje niezgodne nie podlegają dalszej ocenie.] 
 

L.p. Kryterium zgodności z zakresem tematycznym naboru wniosków 

Sekretarz 1 Sekretarz 2 

TAK NIE 
NIE 

DOTYCZY 
TAK NIE 

NIE 

DOTYCZY 

1 Wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków       

2 Wniosek jest zgodny z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze       

3 Wniosek jest zgodny z formą wsparcia opublikowaną w ogłoszeniu       

4 Wniosek spełnia dodatkowe warunki otrzymania wsparcia w ramach naboru       

Wniosek dotyczy operacji zgodnej z zakresem tematycznym naboru       

 
 I. 2. Zgodność z PROW 2014-2020- według Karty zgodności z PROW 2014-2020, zał. nr 2  do 
 Wytycznych w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z   
                realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju  

                lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 
 [Operacje zgodne z PROW 2014-2020 ocenia się według kolejnych punktów. Operacje niezgodne z PROW 2014-2020 nie podlegają dalszej ocenie.]  
 

 I.3. Zgodność z LSR PBN 
 [Operacje zgodne z LSR PBN przekazuje się do oceny wg lokalnych kryteriów. Operacje niezgodne nie podlegają dalszej ocenie.]  

 
Wniosek dotyczy operacji realizującej wskaźniki przypisane do Celu i przedsięwzięcia LSR,  

którego dotyczy [operacja musi realizować wskaźniki przypisane co najmniej dla jednego Przedsięwzięcia LSR. Jeśli choć jedna 

odpowiedź jest negatywna, operacja jest niezgodna z LSR] 

Sekretarz 1 Sekretarz 2 

TAK NIE 
NIE 

DOTYCZY 
TAK NIE 

NIE 

DOTYCZ

Y 

CEL 1 

BYT* 
wykaz kodów 

PKD w 

załączniku do 

karty 

Przedsięwzięcie 1 Przedsiębiorczość       

Przedsięwzięcie 2 Pokolenia       

Przedsięwzięcie 3 Turystyka 
      

CEL 2 

TOŻSAMOŚĆ 

Przedsięwzięcie 4 Przestrzeń kultur       

Przedsięwzięcie 5 Krajobrazy       

CEL 3 

AKTYWNOŚĆ 

Przedsięwzięcie 6 Więzi       

Przedsięwzięcie 7 Aktywność       

 

 

Wniosek skierowany do oceny według lokalnych kryteriów oceny 
T N 

  

Sekretarz 1 
(podpis) ˃  Sekretarz 2 

(podpis) ˃ 
 Data ˃  
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II. Ocena według lokalnych kryteriów [wypełniają poszczególni członkowie rady, potwierdzają Sekretarze posiedzenia] 

 

 

Kryterium 

˅ 

Członek Rady Decyzyjnej  
(imię i nazwisko) Przeważająca 

punktacja 
˅ Katarzyna 

Gołębiewska

-Jarek 

Bernadeta 

Lisson-

Pastwa 

Victoria 

Mueller 

Radosław 

Dolipski 

Zygmunt 

Knura 

Helena 

Wojtasik 

Katarzyna 

Byra 

Agnieszka 

Pienio 

Andrzej  

Miśta 

Miejsca pracy 

0 miejsc- 0 pkt. 

1 miejsce- 1 pkt. 

2 miejsca- 3 pkt. 

> 2 miejsca- 5 pkt. 

          

Wnioskodawca (kobieta, do 35 l, 55+) 

Nie z grupy defaworyz.- 0 pkt. 

Z grupy defaworyz.- 5 pkt. 
          

Zasoby (przyrodnicze, kulturowe) 

Nie wykorzystuje zasobów- 0 pkt. 

Wykorzystuje zasoby przyrod. lub kult. - 3 pkt. 

Wykorzystuje zasoby przyrod. i  kult.- 5 pkt. 

          

Promocja PBN 

Brak wydatków na promocję PBN- 0 pkt. 

Przewidziano wydatki na promocję- 2 pkt. 
          

Wpływ na środowisko 

Negatywny- - 3 pkt. 

Obojętny- 0 pkt. 

Pozytywny- 3 pkt. 

          

Innowacja (do obszaru PBN) 

Brak rozwiązań innowacyjnych- 0 pkt. 

Zastosowanie innowacji- 5 pkt. 
          

Kwota wsparcia 

˅ 

Suma punktów uzyskanych według kryteriów lokalnych ˃ 
 

 

Uzyskał minimum punktowe [8 pkt] w celu szczegółowym 

[ wstaw x, przy braku minimum punktowego nie ustala się kwoty wsparcia] ˃ 

T N 

  

Głosuję  

za całością wnioskowanej kwoty ˃           

Stosunkiem 

głosów 

 

 

…... /....... 
 

Przyznana 

kwota 

wsparcia 

wynosi 

 

................... zł 

Zmniejszenie do 

 

…..................................................... zł 
˃          

Podpis członka Rady ˃ 

         

 

III. Uwagi 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Miejsce na liście rankingowej 

 

Projekt zajmuje następujące miejsce 

na liście rankingowej ˃ 
 Mieści się  

w limicie środków ˃ 

T N 

  

Sekretarz 1 
(podpis) ˃  Sekretarz 2 

(podpis) ˃ 
 Data ˃  
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Załącznik a)  do karty zgodności z LSR  

 

UWAGA: Należy mieć na uwadze, że o dofinansowanie może się ubiegać podmiot 

wykonujący/planujący wykonywać działalność gospodarczą, do której zastosowanie mają przepisy 

Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,, który spełnia/będzie spełniał definicję 

mikro albo małego przedsiębiorcy 

 

Wykaz kodów PKD kwalifikujących się do wsparcia w ramach Przedsięwzięcia 1 – 

Przedsiębiorczość  

 

L.P. 

KOD 

PKD Zakres działalności 

1 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu 

2 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu 

3 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego 

4 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków 

5 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw 

6 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 

7 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych 

8 10.42.Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych 

9 10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów 

10 10.52.Z Produkcja lodów 

11 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż 

12 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych 

13 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek 

14 10.72.Z 

Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciast-

karskich i ciastek 

15 10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych 

16 10.84.Z Produkcja przypraw 

17 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej 

18 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi 

19 11.02.Z Produkcja win gronowych 

20 11.03.Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych 

21 11.04.Z Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych 

22 11.05.Z Produkcja piwa 

23 11.06.Z Produkcja słodu 

24 11.07.Z 

Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych 

wód butelkowanych 

25 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 

26 14.14.Z Produkcja bielizny 

27 14.31.Z Produkcja wyrobów pończoszniczych 

28 14.39.Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej 

29 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych 

30 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna 

31 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych 

32 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 
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33 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych 

34 16.29.Z 

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i 

materiałów używanych do wyplatania 

35 17.11.Z Produkcja masy włóknistej 

36 17.12.Z Produkcja papieru i tektury 

37 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury 

38 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury 

39 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych 

40 23.11.Z Produkcja szkła płaskiego 

41 23.12.Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego 

42 23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego 

43 23.14.Z Produkcja włókien szklanych 

44 23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne 

45 23.20.Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych 

46 23.31.Z Produkcja ceramicznych kafli i płytek 

47 23.32.Z Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny 

48 23.41.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych 

49 23.49.Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych 

50 23.70.Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia 

51 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków 

51a 26.6 

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elemen-

tów metalowych 

52 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych 

53 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych 

54 31.03.Z Produkcja materaców 

55 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli 

56 32.11.Z Produkcja monet 

57 32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych 

58 32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych 

59 32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego 

60 32.40.Z Produkcja gier i zabawek 

61 32.91.Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli 

62 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 

63 35.11.Z Produkcja energii elektrycznej  

64 36.00.Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 

65 37.00.Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 

66 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 

67 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 

68 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych 

69 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych 

70 39.00.Z 

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIA-

ŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 

71 43.22.Z 

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i 

klimatyzacyjnych 

72 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin 

73 47.21.Z 

Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych skle-

pach 
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74 47.22.Z 

Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowa-

nych sklepach 

75 47.23.Z 

Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizo-

wanych sklepach 

76 47.24.Z 

Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych pro-

wadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

77 47.76.Z 

Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domo-

wych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych skle-

pach 

78 47.77.Z 

Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizo-

wanych sklepach 

79 47.81.Z 

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na 

straganach i targowiskach 

80 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 

81 47.99 

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami 

82 47.99.Z 

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami 

83 71.11.Z Działalność w zakresie architektury 

84 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 

85 72.19.Z 

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodni-

czych i technicznych 

85a 74.20.Z Działalność fotograficzna 

86 75.00.Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA 

87 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 

88 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 

89 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego 

90 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku 

91 95.22.Z 

Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku 

domowego i ogrodniczego 

92 95.23.Z Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych 

93 95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego 

94 95.25.Z Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii 

95 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego 

 

 
 

Załącznik b)  do karty zgodności z LSR  

 

UWAGA: Należy mieć na uwadze, że o dofinansowanie może się ubiegać podmiot 

wykonujący/planujący wykonywać działalność gospodarczą, do której zastosowanie mają przepisy 

Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,, który spełnia/będzie spełniał definicję 

mikro albo małego przedsiębiorcy 

Wykaz kodów PKD kwalifikujących się do wsparcia w ramach Przedsięwzięcia 2 – Pokolenia 

 

 

L.P. 

KOD 

PKD Zakres działalności 

1 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, 
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prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

2 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski 

3 49.32.Z Działalność taksówek osobowych 

4 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 

5 77.21.Z 

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (dla osób star-

szych, niepełnosprawnych) 

6 77.29.Z 

Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i 

domowego 

7 85.10.Z Wychowanie przedszkolne 

8 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 

9 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 

10 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu 

11 85.59.A Nauka języków obcych 

12 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

13 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 

14 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna 

15 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna 

16 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna 

17 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych 

18 86.90.D Działalność paramedyczna 

19 86.90.E 

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

20 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską 

21 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

22 87.30.Z 

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych 

23 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem 

24 88.10.Z 

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych 

25 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi 

26 88.99.Z 

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

27 93.11.Z Działalność obiektów sportowych 

28 93.12.Z Działalność klubów sportowych 

29 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 

30 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem 

 

 

Załącznik c)  do karty zgodności z LSR  

 

UWAGA: Należy mieć na uwadze, że o dofinansowanie może się ubiegać podmiot 

wykonujący/planujący wykonywać działalność gospodarczą, do której zastosowanie mają przepisy 

Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,, który spełnia/będzie spełniał definicję 

mikro albo małego przedsiębiorcy 

Wykaz kodów PKD kwalifikujących się do wsparcia w ramach Przedsięwzięcia 3 – Turystyka 

 

L.P. 

KOD 

PKD Zakres działalności 
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1 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 

2 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 

3 55.30.Z 

Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namio-

towe 

4 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie 

5 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 

6 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne 

7 56.21.Z 

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (kater-

ing) 

8 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 

9 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów 

10 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (na cele turystyczne) 

11 79.11.A Działalność agentów turystycznych 

12 79.11.B Działalność pośredników turystycznych 

13 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki 

14 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 

15 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej 

16 79.90.C 

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfi-

kowana 

17 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 

18 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 

19 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza 

20 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych 

21 91.01.A Działalność bibliotek 

22 91.01.B Działalność archiwów 

23 91.02.Z Działalność muzeów 

24 91.03.Z 

Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji tury-

stycznych 

25 91.04.Z 

Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów 

ochrony przyrody 

25a 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 

26 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

26a 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 

27 96.09.Z 

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – w zakresie 

działalności usługowej związanej z opieką nad zwierzętami domowymi (wyży-

wienie, pielęgnowanie, strzyżenie, pilnowanie i tresura) 
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