
                                                                                                                
 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem 

ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, tel/fax 58 680 05 70 

www.lgdstolem.pl, e-mail: biuro@lgdstolem.pl  

Załącznik nr 3 

 

I. Kryteria wyboru dla oceny wniosków składanych w ramach przedsięwzięcia 2.2.1. Rozwój 

przetwórstwa lokalnego poprzez tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego. 
 

Kryterium Opis/uzasadnienie        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. – inkubator oferuje 

dodatkowe usługi poza 

przetwórstwem 

0 pkt. – inkubator nie oferuje 

dodatkowych usług poza 

przetwórstwem 

Wniosek, 

biznesplan 

2. Liczba 

nowoutworzonych i 

utrzymanych miejsc 

pracy 

(maks.4 pkt.) 

Preferowani są wnioskodawcy 

deklarujący utworzenie i utrzymanie 

więcej niż jednego miejsca pracy w 

przeliczeniu na etaty średnioroczne. 

4 pkt.- w wyniku realizacji 

operacji powstaną więcej niż trzy 

miejsca pracy w przeliczeniu na 

etaty średnioroczne 

3 pkt.- w wyniku realizacji 

operacji powstaną powyżej dwóch 

do trzech miejsc pracy w 

przeliczeniu na etaty 

średnioroczne. 

2 pkt. – w wyniku realizacji 

operacji powstaną powyżej jednego 

do dwóch miejsc pracy w 

przeliczeniu na etaty 

średnioroczne. 

1 pkt.- w wyniku realizacji 

operacji powstanie jedno miejsce 

pracy w przeliczeniu na etat 

średnioroczny 

0 pkt. – brak utworzonych miejsc 

pracy 

Informacja we 

wniosku, 

oświadczenie 

wnioskodawcy 

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 

Wniosek – wykaz 

załączników 

4. Zatrudnienie 

osób należących do 

grup 

defaworyzowanych 

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 

Wniosek 
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5. Wpływ operacji 

na stan środowiska 

naturalnego i 

zmiany klimatyczne 

(maks. 2pkt.) 

Kryterium preferuje operacje, które 

w swoich celach lub działalności  

bezpośrednio przyczynią się do 

ochrony środowiska lub klimatu (np. 

recykling odpadów, odnawialne 

źródła energii, gospodarka wodno-

ściekowa) lub pośrednio uwzględnia 

technologie wpływające na 

oszczędność energii lub  

emisje szkodliwych substancji) 

2 pkt.- operacje wykorzystujące 

OZE w zakresie istotnym dla 

realizacji projektu. 

1 pkt. –  operacje mające 

pozytywny wpływ na ochronę  

środowisko i klimat inne niż OZE 

0 pkt.- brak wpływu na ochronę 

środowiska i klimat. 

Informacje zawarte 

we wniosku i 

załącznikach. 

Oświadczenie 

wnioskodawcy 

6. Doradztwo biura 

LGD 

(maks. 2pkt) 

Preferowani są wnioskodawcy, 

którzy skorzystali z co najmniej 

jednej formy doradztwa  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  

Listy ze spotkań 

informacyjnych, 

szkoleń, wydruki 

e-mail, rejestr 

beneficjentów 

korzystających z 

doradztwa LGD. 

Maksymalna liczba punktów: 12  (min. 40%, tj.4,8 pkt., aby otrzymać wsparcie) 
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