
Załącznik nr 1 do uchwały 5/2021 

Zarządu LGD 

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 

z dnia 02.06.2021 

Lokalne kryteria wyboru operacji 

Przedsięwzięcie 1.1.1: Wsparcie zakładania działalności gospodarczej 

l.p. Kryterium Opis Punktacja Przyznane 
punkty 

Źródło weryfikacji 

1. 

 

 

Przedmiot zakładanej 
działalności 

Kryterium preferuje operacje w zakresie produkcji, działalność w zakresie 

przetwórstwa produktów lokalnych, rozwoju turystyki lub/i rekreacji  

• 8 pkt – działalność produkcyjna 

• 6 pkt – działalność w zakresie przetwórstwa produktów 

lokalnych 

• 4 pkt – działalność w zakresie rozwoju turystyki lub/i 

rekreacji  

• 2 pkt – działalność usługowa 

• 0 pkt – inna działalność 

 Informacje we wniosku, 

biznesplanie,oświadczenie 

beneficjenta, spójność PKD 

zakładanej działalności z 

opisem we wniosku i 

biznesplanie oraz 

przedstawionymi kosztami 

realizacji operacji 

2. Liczba nowoutworzonych 
miejsc pracy 

Kryterium preferuje operacje tworzące więcej niż jedno miejsce pracy w 

przeliczeniu na etaty - średniorocznie 

• 5 pkt – 2 etaty i więcej 

• 3 pkt – ponad 1 etat do mniej niż 2 etaty 

• 0 pkt – 1 etat 

 Informacje we wniosku, 

biznesplanie, oświadczenie 

beneficjenta  

3. Przynależność 
wnioskodawcy do grupy 

defaworyzowanej 

Kryterium preferuje wnioskodawców reprezentujących jedną z grup 

defaworyzowanych: 

• osoby długotrwale bezrobotne 

• osoby z niskimi kwalifikacjami zawodowymi 

• osoby 50 +,  

• osoby młode (18-35 lat), 

• kobiety zamieszkałe na obszarze gmin wiejskich 

• 3 pkt – wnioskodawca przynależy do grupy 

defaworyzowanej 

• 0 pkt - wnioskodawca nie przynależy do grupy 

defaworyzowanej 

 

 Informacje we wniosku, 

zaświadczenia dołączone do 

wniosku, oświadczenie 

beneficjenta  

4. Innowacyjność operacji Kryterium preferuje operacje o charakterze innowacyjnym. Innowacja 

definiowana jest jako wprowadzenie usługi lub produktu (w tym turystycznego) 

i/lub: 

• zrealizowanie inwestycji i/lub 

• wprowadzenie procesu lub/i organizacji i/lub 

• nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów i surowców i/lub 

• wykorzystanie technologii w procesie produkcji i/lub 

• wprowadzenie metody marketingowej lub organizacyjnej i/lub 

• rozwój nowych rynków zbytu 

- dotychczas nie stosowanych na obszarze LSR 

Na wnioskodawcy ciąży dokładne opisanie na czym polega innowacja oraz 

wskazanie czy dana innowacja jest realizowana na obszarze LGD lub gminy. 

Informacja ta winna być sporządzona w taki sposób aby umożliwić radzie 

powzięcie takiej wiedzy, która umożliwi jej wydaje jednoznacznej opinii w ocenie 

tego kryterium. 

• 2 pkt – projekt spełnia kryterium innowacyjności w skali 

całej LGD 

• 1 pkt - projekt spełnia kryterium innowacyjności w skali 

danej gminy 

• 0 pkt – projekt nie spełnia kryterium innowacyjności 

 Weryfikowane na podstawie 

wniosku o przyznanie pomocy i 

biznesplanu, oświadczeń lub 

innych dokumentów 

dołączonych do wniosku 
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5.  Operacja przewiduje 
zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie 
środowiska i klimatu 

Ocenę operacji należy dokonać przy uwzględnieniu definicji ochrony środowiska 

lub klimatu rozumianej, jako działania z zakresu recyklingu odpadów, 

odnawialnych źródeł energii, gospodarki wodno-ściekowej lub wpływających na 

oszczędność energii, lub emisję szkodliwych substancji. 

Punkty są przyznawane w szczególności, jeśli spełnione są warunki: 

• zastosowane rozwiązania są racjonalne i uzasadnione zakresem operacji, 

• w zestawieniu rzeczowo-finansowym (budżecie operacji) uwzględniony został 

wydatek związany z kryterium i jest on odpowiedni dla skali operacji. 

 

• 2 pkt - opis operacji wskazuje jednoznacznie na 

zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie 

Środowiska lub klimatu 

• 0 pkt – brak wskazania lub opis operacji nie wskazuje 

jednoznacznie na zastosowanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu,  

 Weryfikowane na podstawie 

wniosku o przyznanie pomocy i 

biznesplanu lub innych 

dołączonych do wniosku 

dokumentów, które 

wnioskodawca uzna za istotne 

6. Okres realizacji operacji Kryterium preferuje operacje, które będą realizowane krócej niż 12 miesięcy. 

Premiowane będą operacje, które zakładają krótki czas ich realizacji, co ma na 

celu szybki rozwój sektora gospodarczego, poprawę jakości życia na obszarach 

wiejskich oraz szybki spadek bezrobocia występującego na obszarze LGD. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów w dokumentach 

aplikacyjnych w tym zapisów w biznesplanie. 

• 6 pkt – od 1 do 6 miesięcy od podpisania umowy 

• 4 pkt – od 6 do 12 miesięcy od podpisania umowy 

• 1 pkt – od 12 do 24 miesięcy od podpisania umowy 

 Dodatkowa informacja 

przedstawiona w opisie 

operacji uzasadniająca przyjęty 

okres realizacji. 

7.  Kwalifikacje 
wnioskodawcy 

 

Kryterium preferuje wnioskodawców posiadających doświadczenie, kwalifikacje 

odpowiednie do przedmiotu operacji. 

Należy opisać i udokumentować kwalifikacje i/lub doświadczenie w branży, w 

której  Wnioskodawca chce założyć działalność.  

Posiadanie doświadczenia zawodowego oznacza, iż osoba wykonywała pracę 
zawodową przynoszącą dochód, niezależnie od formy zatrudnienia, w zawodzie 

zbieżnym z zakresem planowanej działalności, a udokumentowany okres 

posiadania doświadczenia zawodowego wynosi min. 1 rok wykonywania pracy 

zawodowej. Posiadanie kwalifikacji zawodowych oznacza, iż osoba posiada 

formalne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych w 

zawodzie zbieżnym z zakresem planowanej działalności, czego potwierdzeniem są 
dyplomy, certyfikaty, dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu 

zgodnie z przepisami odrębnymi. 

• 6 pkt - wnioskodawca posiada doświadczenie zawodowe 

zbieżne z zakresem planowanej działalności 

• 3 pkt - wnioskodawca posiada wykształcenie (w tym kursy, 

szkolenie, itp.) zbieżne z zakresem planowanej 

działalności 

• 0 pkt - wnioskodawca nie posiada doświadczenie 

zawodowego ani wykształcenia zbieżnego z 

zakresem planowanej działalności 

 

Punkty podlegają sumowaniu. 

 Opis we wniosku przyznanie 

pomocy, oraz dokumenty 

potwierdzajże kwalifikacje 

i/lub doświadczenie w branży, 

w której Wnioskodawca chce 

założyć działalność. 

 

8. Miejsce zameldowania  Ocenie podlega udokumentowane miejsce zameldowania wnioskodawcy na 

obszarze objętym LSR, przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 

• 4 pkt - wnioskodawca posiada miejsce zameldowania na 

obszarze LGD w okresie co najmniej 24 miesięcy 

przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy 

• 2 pkt – wnioskodawca posiada miejsce zameldowania na 

obszarze LGD w okresie co najmniej 12 miesięcy 

przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy 

• 0 pkt – wnioskodawca posiada miejsce zameldowania na 

obszarze LGD w okresie mniej jak 12 miesięcy przed 

dniem złożenia wniosku o przyznanie pomoc 

 Zaświadczenie o zameldowaniu 

9. Wkład własny 
wnioskodawcy 

Kryterium preferuje wnioski, w których wnioskodawcy planują większy wkład 

własny w budżecie operacji niż wymagane minimum. 

Aby uzyskać punkty, wnioskodawca musi zwiększyć wysokość wkładu własnego 

względem do wydatków kwalifikowanych w odniesieniu do maksymalnego  

poziomu dofinansowania określonego w danym naborze. 

Wkład własny wnioskodawcy: 

• 6 pkt – powyżej 20% wartości dofinansowania 

• 4 pkt – od 10% do 20% wartości dofinansowania 

• 2 pkt – do 10% wartości dofinansowania 

• 0 pkt – brak wkładu własnego 

 Informacje we wniosku i 

biznesplanie 
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10. Racjonalność budżetu 
operacji  

Preferowane są operacje posiadające odpowiednie uzasadnienie racjonalności i 

konieczności poniesienia wydatków, a proponowana wysokość kosztów znajdują 
swoje uzasadnienie w załączonych ofertach, projektach, kosztorysach oraz innych 

dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cen.  

 

• 2 pkt - wysokość kosztów ujęta we wniosku została 

odpowiednio udokumentowana (minimum 2 oferty) 

• 1 pkt - racjonalność i konieczność poniesienia kosztów 

zostało odpowiednio uzasadniona we wniosku o 

dofinansowanie (i/lub w załącznikach) 

• 0 pkt - zaplanowane koszty są niewystarczająco 

uzasadnione i udokumentowane we wniosku o 

dofinansowanie 

Maksymalna ilość punktów – 3  

 Informacje we wniosku i 

biznesplanie 

11. Analiza rynku lokalnego Wnioskodawca szczegółowo opisał wyniki analizy rynku lokalnego, 

uwzględniając następujące elementy: 

• rzetelna ocena konkurencji, 

• plany działań promocyjnych, 

• strategia utrzymania firmy w perspektywie 2 lat, 

• strategia utrzymania miejsca/miejsc pracy, 

• opis docelowej grupy klientów. 

• 4 pkt – opis uwzględnia 4- 5 elementów 

• 2 pkt – opis uwzględnia 3 elementy 

• 0 pkt – opis uwzględnia mniej jak 3 elementy 

 Informacje we wniosku i 

biznesplanie 

12. Zaplanowane działania 
informacyjne i 

promocyjne o źródłach 
finansowania 

Preferuje operacje w znacznym stopniu przyczyniające się do promocji LSR i 

LGD. 

Kryterium uważa się za spełnione, gdy w ramach budżetu operacji (biznesplan 

tabela: zestawienie przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji 

operacji) ujęto koszty związane z działaniami promocyjnymi (np.  tablice, ulotki, 

banery, naklejki, roll-up, artykuły w prasie, portalach społecznościowych lub inna 

forma promocji LGD). 

• 2 pkt – operacja zakłada koszty związane z promocją 
realizacji przedsięwzięcia w ramach LSR i udziale LGD 

• 0 pkt – operacja nie zakłada kosztów promocji realizacji 

przedsięwzięcia w ramach LSR i udziale LGD 

 Informacje we wniosku i 

biznesplanie 

13. Korzystanie ze 
szkoleń(spotkań 

informacyjnych) lub/i 
doradztwa 

indywidualnego 
oferowanego przez LGD 

Preferowane będą operacje, których wnioskodawcy w trakcie przygotowywania 

wniosku o przyznanie pomocy korzystali ze wsparcia oferowanego i 

realizowanego przez LGD w postaci szkoleń (np. abc przedsiębiorczości), spotkań 

informacyjnych i/lub doradztwa świadczonego w biurze LGD, przy czym punkty 

za doradztwo będą przyznawane, jeżeli Wnioskodawca skorzystał z doradztwa nie 

później niż 5 dni kalendarzowych przed zakończeniem naboru wniosków. 

• 5 pkt - wnioskodawca brał udział w spotkaniach 

informacyjno-szkoleniowych organizowanym przez 

LGD lub innych udokumentowanych szkoleniach z 

zakresu przedsiębiorczości  lub tworzenia biznes 

planów 

• 2 pkt - wnioskodawca korzystał z doradztwa w biurze LGD 

w trakcie naboru wniosków 

• 0 pkt - nie korzystano ze wsparcia LGD 

•  

Punkty podlegają sumowaniu 

 

 Informacje weryfikowane w 

oparciu o: listy obecności ze 

spotkań informacyjno-

szkoleniowych, karty 

doradztwa realizowanego w 

biurze LGD, zaświadczenia, 

dyplomy  

                                                                                    SUMA PUNKTÓW: 61   

WYMAGANE MINIMUM: 28 pkt. 

Uzasadnienie zgodności z kryteriami wyboru 
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Imię i nazwisko Członka Rady LGD: Data i czytelny podpis: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


