
Cel szczegółowy: wykorzystanie lokalnych zasobów obszaru dla rozwoju gospodarczego 

Przedsięwzięcie: rozwój przetwórstwa lokalnego w tym tworzenie inkubatorów przetwórstwa 

lokalnego. 

 

 

 

Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu 

Liczba utworzonych centrów przetwórstwa 
lokalnego 

Liczba podmiotów korzystających z 
infrastruktury służącej przetwarzaniu 

lokalnych produktów rolnych. 

Liczba utworzonych miejsc pracy 

 
 

Kryterium Opis        Punktacja Źródło 
weryfikacji 

1.Zakres 
działalności 
inkubatora 
(maks.1 pkt.) 

Preferowane są operacje w 
których zakres działalności 
inkubatora nie ogranicza się 
tylko do typowej działalności 
przetwórczej, ale oferuje 
również dodatkowe wsparcie 
dla podmiotów 
korzystających z usług 
inkubatora (warsztaty, 
szkolenia, itp.) 

1 pkt. – oferuje dodatkowe 
sługi poza 
przetwórstwem 
0 pkt. – nie oferuje 
dodatkowego wsparcia 

Karta opisu 
operacji 

2. miejsca pracy 
(maks. 4 pkt) 

Preferowane są operacje 
przyczyniające się do 
utworzenia nowych miejsc 
pracy (w przeliczeniu na etat 
średnioroczny) 

4 pkt.- 3etaty i więcej 
2 pkt.- dwa etaty, powyżej 
dwóch etatów a poniżej 
trzech  
1 pkt.- jeden etat a poniżej 
dwóch 
0 pkt.- brak utworzenia 
miejsca pracy 

Karta opisu 
operacji 

3.Gotowość 
wnioskodawcy do 
realizacji operacji 
(maks. 1 pkt.) 

Preferuje wnioskodawców, 
którzy złożyli komplet 
wymaganych dokumentów 
określonych przez LGD 

1 pkt- operacja 
przygotowana do 
realizacji 
0 pkt.-operacja nie 
przygotowana do 
realizacji 

Karata weryfikacji 
kompletności 
dokumentacji na 
wzorze LGD 

4. zatrudnienie 
osób należących 
do grup 
defaworyzowany
ch wskazanych w 
LSR 
(maks. 2pkt.) 

Preferowani są 
wnioskodawcy deklarujący 
zatrudnienie bądź utrzymanie 
zatrudnienia osób z obszaru 
LSR należących do  grup 
defaworyzowanych ze 
względu na dostęp do rynku 
pracy opisanych w LSR 

2 pkt.- wnioskodawca 
deklaruje zatrudnienie 
osób z grup 
defaworyzowanych. 
0 pkt.- wnioskodawca nie 
deklaruje zatrudnienia 
osób z grup 
defaworyzowanych 

Informacja we 
wniosku 

5. innowacyjność 
operacji 

Preferowane są operacje o 
charakterze innowacyjnym. 

3 pkt.- projekt 
innowacyjny w skali 

Informacja we 
wniosku 



(maks.3 pkt.) Innowacja rozumiana jako: 
a) dostarczenie 
usługi/produktu w tym 
turystycznego i/lub 
b)zrealizowanie inwestycji 
i/lub 
c) nowatorskie 
wykorzystanie lokalnych 
zasobów i surowców i/lub 
d) wykorzystanie technologii 
w procesie 
produkcji/świadczenia usług 
i/lub 
e) rozwój nowych rynków 
zbytu 
dotychczas 
nieznanych/niestosowanych 
na obszarze LSR. 
 

całego obszaru LSR 
1 pkt. -innowacyjny w 
skali 1 gminy objętej LSR 
na której realizowana jest 
operacja  
0 pkt.- brak 
innowacyjności 
 

6. racjonalność 
budżetu. 
(maks. 1 pkt.) 

Preferowane są operacje 
których koszty są racjonalne i 
znajdują swoje uzasadnienie 
w dołączonych do wniosku 
ofertach, kosztorysach itp. 
dokumentach. 
 

1 pkt.-budżet racjonalny 
0 pkt.- brak racjonalności 
budżetu 

Wniosek wraz 
załącznikami 

7. wpływ 
operacji na stan 
środowiska 
naturalnego i 
zmiany 
klimatyczne 
(maks. 2pkt.) 

Kryterium preferuje opera-
cje, które w  
swoich celach lub działalno-
ści  
bezpośrednio przyczynią się 
do ochrony  
środowiska lub klimatu (np. 
recykling  
odpadów, odnawialne źródła 
energii,  
gospodarka wodno-
ściekowa) lub  
pośrednio uwzględnia tech-
nologie  
wpływające na oszczędność 
energii lub  
emisje szkodliwych substan-
cji) 
. To kryterium wymaga uza-
sadnienia przez  
każdego z członków Rady. 
Informacja  
musi być zawarta w bizne-
splanie lub  
dodatkowym oświadczeniu 
podpisanym  
przez beneficjenta 
 

2 pkt.- operacje mające 
pozytywny wpływ na 
ochronę  środowisko i 
klimat 
0 pkt- brak pozytywnego 
wpływu na ochronę 
środowiska i klimat. 

Informacje 
zawarte we 
wniosku. 



8. doradztwo 
biura LGD 
(maks. 2pkt) 

Preferowani są 
wnioskodawcy, którzy 
korzystali z usług doradczych 
pracowników biura LGD  w 
zakresie przygotowania 
wniosku o przyznanie 
dofinansowania: 
Doradztwo indywidualne, 
szkolenia w trakcie trwania 
naborów, konsultacje 
telefoniczne. 

2 pkt.- wnioskodawca  
korzystał  z 2 lub więcej 
form doradztwa biura LGD 
na etapie sporządzania 
wniosku w tym 
szkolenia/spotkania 
informacyjne 
1 pkt. - wnioskodawca 
korzystał  z 1 formy 
doradztwa biura LGD na 
etapie sporządzania 
wniosku 
0 pkt.- wnioskodawca nie 
korzystał z doradztwa n 
etapie sporządzania 
wniosku o płatność 

Listy ze spotkań 
informacyjnych, 
szkoleń, wydruki 
e-mail, rejestr 
beneficjentów 
korzystających z 
doradztwa LGD. 

Maksymalna liczba punktów: 16  (min. 7 pkt., aby otrzymać wsparcie) 


