
Warunki przyznania pomocy: 

1. Koszty kwalifikowane operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych 

2. Operacja jest realizowana nie więcej niż w dwóch etapach, przy czym zostanie ona 

zrealizowana w terminie dwóch lat od zawarcia umowy, lecz nie później niż  do dnia 

31.12.2022 roku (ostateczny termin złożenia wniosku o płatność końcową) 

3. Jeżeli operacja obejmuje koszty inwestycyjne, inwestycja musi być realizowana na obszarze 

wiejskim objętym LSR 

4. Podmiot wykaże, że posiada prawo własności lub współwłasności nieruchomości  lub 

udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o 

przyznanie pomocy, będącej przedmiotem inwestycji. 

5. Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z przedstawionym 

biznesplanem, który sporządzany jest na formularzu opracowanym przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji 

6. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. zł 

 

Beneficjenci: 

1. Osoba fizyczna, której adres wykonywania działalności gospodarczej wpisany do CEIDG 

znajduje się na obszarze objętym LSR 

2. Osoba prawna, jeżeli siedziba tej osoby lub oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR 

3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje 

zdolność prawną, jeżeli jej siedziba bądź oddział znajduje się na obszarze objętym LSR 

Pomoc na operację polegającą na podejmowaniu działalności gospodarczej  jest przyznawana 

jeżeli: 

1. Podmiot ubiegający się o jej przyznanie: 

a) Nie podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym wymiarze, z wyjątkiem gdy 

podejmuje działalność w zakresie produkcji artykułów spożywczych lub produkcji 

napojów 

b) W okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie 

wykonywał działalności gospodarczej – w szczególności nie widniał w CEIDG albo 

w KRS 

- i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operacje w tym zakresie. 

2.  operacja zakłada  

a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy  w przeliczeniu na pełne    etaty  

średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem operacji, lub tzw. samo zatrudnienie  w 

przypadku gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie jest osoba fizyczną, która 

podejmuje we własnym imieniu działalność gospodarczą. 

b) Utrzymanie utworzonego w wyniku realizacji operacji miejsca pracy, bądź 

wykonywanie działalności gospodarczej w przypadku gdy podmiot ubiegający się o 

dofinansowanie jest osoba fizyczną, która podejmuje we własnym imieniu działalność 

gospodarczą,  przez co najmniej dwa lata od wypłaty płatności końcowej. 

 

Wysokość kwoty wsparcia i forma wsparcia: 

1. 60 tys. zł 

2. Forma wsparcia- premia wypłacana w dwóch transzach- 70% środków pierwsza transza, 

30%  druga transza płatna jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z binesplaem. 

3. Brak katalogu kosztów kwalifikowanych. 

 

 

 

Cel szczegółowy: Wspieranie przedsiębiorczości na obszarze LSR oraz tworzenia i utrzymania 

miejsc pracy. 

Przedsięwzięcie: podejmowanie działalności gospodarczej w oparciu o lokalne zasoby 

Komentarz [L1]: Kwota ustalona przez 
LGD w LSR  i uzasadniona 



 

 

Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu 

Liczba operacji polegających na utworzeniu   
działalności gospodarczej 

Liczba utworzonych miejsc pracy (w tym 
samozatrudnienie) 

Liczba osób z grup defaworyzowanych 
zatrudnionych w wyniku podjętej 

działalności gopspodarczej. 

 

KRYTERIA 
 

Kryterium Opis        Punktacja Źródło 
weryfikacji 

1. kwalifikacje 
wnioskodawcy  
do realizacji tego 
typu operacji 
(maks. 1pkt) 

Preferowani są 
wnioskodawcy posiadający 
doświadczenie, kwalifikacje   
do realizacji tego typu 
operacji 

1 pkt- wnioskodawca 
posiada doświadczenie 
zawodowe zbieżne 
zakresem planowanej 
działalności 
0 pkt- wnioskodawca  
posiada kwalifikacje 
merytoryczne 
(wykształcenie, kursy itp.) 
zbieżne z zakresem 
planowanej działalności 

Świadectwo pracy, 
certyfikaty 
ukończenia 
kursów itp. 

2. zakres 
(charakter) 
podejmowanej 
działalności 
gospodarczej. 
(maks.1 pkt) 

Preferowane są operacje 
związane z 
podejmowaniem 
a) działalności, której 
podstawą są lokalne 
produkty rolne (produkty 
wytwarzane na obszarze 
LSR) 
b) działalność turystyczna 
polegająca na 
zakwaterowaniu i usługach 
gastronomicznych 
oferowanych całorocznie 
c) działalność 
profesjonalna naukowa i 
techniczna  

1 pkt.- działalność 
bazująca na lokalnych 
produktach rolnych 
1pkt- działalność 
turystyczna polegająca na 
zakwaterowaniu i 
usługach 
gastronomicznych 
oferowanych całorocznie  
1 pkt- działalność 
profesjonalna, naukowa i 
techniczna 
0pkt- inny rodzaj 
działalności  

PKD 

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

Preferuje wnioskodawców, 
którzy złożyli komplet 
wymaganych dokumentów 
 wskazanych  przez LGD w 
ogłoszeniu o naborze 
wniosków 

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

Karata weryfikacji 
kompletności 
dokumentacji na 
wzorze LGD 

4. priorytetowe 
grupy 

Preferowani są 
wnioskodawcy należący do 

2 pkt.- wnioskodawca 
należy  do jednej  z grup 

Informacja we 
wniosku, 



wnioskodawców 
(w przypadku 
gdy osoba 
fizyczna zakłada i 
prowadzi w 
swoim imieniu 
działalność gosp.) 
Lub zatrudnienie 
osoby z grupy de 
faworyzowanej 
jeżeli 
wnioskodawca 
nie jest osobą 
fizyczną  
prowadzącą 
działalność w 
swoim imieniu.  
(maks.1 punkt)  

grup defaworyzowanych ze 
względu na dostęp do 
rynku pracy opisanych w 
LSR: wstępnie ustalone 
osoby do 30 roku życia, 
kobiety 
 

defaworyzowanych lub 
deklaruje zatrudnienie 
osoby z grupy de 
faworyzowanej względem 
rynku pracy 
0 pkt.- wnioskodawca nie 
należy do jednej  z grup 
defaworyzowanych lub 
nie deklaruje zatrudnienia 
osób z grup 
defaworyzowanych 
względem rynku pracy 

oświadczenie 
beneficjenta 

5. liczba 
nowoutworzonyc
h  miejsc pracy 
(maks. 2 pkt.) 

Preferowani są 
wnioskodawcy deklarujący 
utworzenie więcej niż 
jednego miejsca pracy 
(dodatkowe miejsce pracy 
poza samozatrudnieniem) 

2 pkt.- dwa etaty i więcej 
1 pkt.- powyżej jednego 
etatu poniżej dwóch(w 
tym samozatrudnienie) 
0 pkt.- samo zatrudnienie  
lub jeden etat (minimum) 

Informacja we 
wniosku, 
oświadczenie 
wnioskodawcy 

6. innowacyjność 
operacji 
(maks.3pkt) 

Preferowane są operacje o 
charakterze 
innowacyjnym. 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/niestosowanyc
h na obszarze LSR. 
 

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

 

7. racjonalność 
budżetu 
(Uzasadnienie 
kosztów 

Preferowane są operacje 
których koszty są 
racjonalne i znajdują swoje 
uzasadnienie w 

1 pkt.-budżet racjonalny 
( koszty zaplanowane w 
ramach realizacji operacji 
są uzasadnione) 

Wniosek wraz 
załącznikami 



zaplanowanych 
do poniesienia w 
ramach operacji) 
(maks. 1 pkt) 

dołączonych do wniosku 
ofertach, kosztorysach itp. 
dokumentach. 
 

 
0 pkt.- brak racjonalności 
budżetu (brak 
uzasadnienia kosztów 
zaplanowanych do 
poniesienia w ramach 
operacji) 

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

Kryterium preferuje ope-
racje, które w  
swoich celach lub działal-
ności  
bezpośrednio przyczynią 
się do ochrony  
środowiska lub klimatu 
(np. recykling  
odpadów, odnawialne źró-
dła energii,  
gospodarka wodno 
-ściekowa) lub pośrednio 
uwzględnia technologie 
wpływające na oszczęd-
ność energii lub emisje 
szkodliwych substancji. To  
kryterium wymaga uza-
sadnienia przez  
każdego z członków Rady. 
Informacja  
musi być zawarta w bizne-
splanie lub  
dodatkowym oświadcze-
niu 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. 

9. okres 
zameldowania 
wnioskodawcy na 
obszarze LSR 
(maks. 2pkt.) 

 Preferowani są 
wnioskodawca  
zameldowani  
nieprzerwanie na pobyt 
stały lub czasowy na 
obszarze LSR od co 
najmniej 2 lat na dzień 
złożenia wniosku 

 2 pkt –  okres 
zameldowania na 
obszarze LSR od dwóch 
lat wzwyż 
1 pkt.- powyżej 1 roku do 
2lat 
0 pkt.- poniżej 1 roku 

Dokumenty 
przedstawione 
przez 
Wnioskodawcę – 
aktualne, 
urzędowe 
zaświadczenie o 
zameldowaniu. 
dokumentów 
potwierdzających 
meldunek stały lub 
czasowy. W 
przypadku zmiany 
przepisów 
dotyczących 
obowiązku 
meldunkowego 



dozwolone będzie 
przedstawienie 
dokumentów 
innych niż 
urzędowe 
zaświadczenie o 
zameldowaniu. 
Szczegółowe 
informacje 
dotyczące rodzaju 
dokumentów 
zostaną 
przedstawione 
najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia 
naboru. 

10. doradztwo 
biura LGD 
(maks. 2 pkt) 

Preferowani są 
wnioskodawcy, którzy 
korzystali z usług 
doradczych pracowników 
biura LGD  w zakresie 
przygotowania wniosku o 
przyznanie 
dofinansowania 

2 pkt.- wnioskodawca  
korzystał z  więcej niż 
jednej formy  doradztwa 
biura LGD na etapie 
sporządzania wniosku w 
tym udział w 
szkoleniu/spotkaniu 
informacyjnym 
1 pkt. – wnioskodawca 
korzystał z jednej formy 
doradztwa biura LGD na 
etapie sporządzania 
wniosków. 
0 pkt. - wnioskodawca nie 
korzystał z usług 
doradczych biura LGD na 
etapie sporządzania 
wniosku 

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

Maksymalnie 17 pkt.(min. 8 pkt., aby otrzymać wsparcie) 

 

 


