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Załącznik nr 3 

Kryteria wyboru dla oceny wniosków składanych w ramach przedsięwzięcia 

II.1.2. Wsparcie lokalnych przedsiębiorstw w celu ich rozwoju i utrzymania miejsc pracy. 

 

Kryterium Opis/uzasadnienie        Punktacja Źródło 

weryfikacji 

1. Okres 

prowadzenia 

działalności 

gospodarczej. 

(maks 2 pkt.) 

Preferowani są przedsiębiorcy 

z dłuższym okresem 

funkcjonowania na rynku we 

wnioskowanym zakresie (do 

okresu prowadzenia 

działalności nie wlicza się 

okresów zawieszenia 

działalności) 

2 pkt.-podmiot prowadzi 

działalność na obszarze LSR 

powyżej 5 lat 

1 pkt.- podmiot prowadzi 

działalność na obszarze LSR od 

2 do 5 lat 

0  pkt.-podmiot prowadzi 

działalność na obszarze LSR 

poniżej 2 lat 

KRS/CEIGD/ 

Oświadczenie 

2. Zakres 

(charakter) 

prowadzonej 

działalności 

gospodarczej. 

(maks 1pkt.) 

Preferowane są następujące 

operacje polegające na 

rozwoju: 

a) działalności której podstawą 

są lokalne produkty rolne 

b) działalność związana z 

turystyką bądź rekreacją (np. 

podniesienie standardu 

istniejących obiektów, 

zastosowanie innowacyjnych 

rozwiązań, dostosowanie do 

turystyki całorocznej, itp.) 

c) działalność produkcyjna w 

branży drzewnej lub 

budowlanej 

1 pkt.- działalność której 

podstawą są lokalne produkty 

rolne 

1 pkt.- działalność związana z 

turystyką bądź rekreacją 

1 pkt. – działalność produkcyjna 

w branży drzewnej bądź 

budowlanej 

0 pkt.- inny rodzaj działalności 

PKD 

3. Zatrudnienie i 

utrzymanie 

zatrudnienia osób 

należących do grup 

defaworyzowanych 

wskazanych w LSR  

(maks 2 pkt.) 

Preferowani są wnioskodawcy 

deklarujący zatrudnienie i 

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, 

oświadczenie 

wnioskodawcy 

4. Liczba 

nowoutworzonych i 

utrzymanych miejsc 

pracy 

(maks. 2 pkt.) 

Preferowani są wnioskodawcy 

deklarujący utworzenie i 

utrzymanie więcej niż jednego 

miejsca pracy w przeliczeniu 

na etaty średnioroczne. 

2 pkt. – w wyniku realizacji 

operacji powstaną co najmniej 2 

miejsca pracy w przeliczeniu na 

pełne etaty średnioroczne. 

1 pkt.- w wyniku realizacji 

operacji powstanie jedno 

miejsce pracy w przeliczeniu na 

pełen etat średnioroczny 

0 pkt. – brak utworzonych 

miejsc pracy (kwota 

dofinansowania do 25 000 zł) 

Informacja we 

wniosku, 

oświadczenie 

wnioskodawcy 
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5.Wkład własny 

(maks 2 pkt.) 

Preferuje wnioskodawców, 

którzy zakładają wyższy od 

minimalnego  udział środków 

własnych finansowych  w 

realizację operacji 

2 pkt. - udział wyższy od 

minimalnego o więcej niż 10% 

1 pkt. - udział wyższy od 

minimalnego do 10% 

0 pkt. – operacja nie zakłada 

wyższego udziału środków 

własnych  

Wniosek 

6. Wysokość 

wnioskowanej 

kwoty wsparcia 

(maks 1 pkt.) 

Preferuje operacje, o kwocie 

wsparcia powyżej 25 tys. zł                                                                                                    

1 pkt.- kwota wsparcia powyżej 

25 tys. zł 

0 pkt.- kwota wsparcia do 25 

 tys.zł 

 

Informacja we 

wniosku 

7. Innowacyjność 

operacji 

(maks 3 pkt.) 

Preferowane są operacje 

innowacyjne zgodnie z opisem 

zawartym dla tego 

przedsięwzięcia w  LSR 

 

3 pkt.- projekt innowacyjny w 

skali całego obszaru LSR 

1 pkt. -innowacyjny w skali 1 

gminy objętej LSR na której 

realizowana jest operacja  

0 pkt.- brak innowacyjności 

Wniosek 

8. wpływ operacji 

na stan środowiska 

naturalnego i 

zmiany klimatyczne 

(maks 2 pkt.) 

Kryterium preferuje operacje 

spełniające łącznie dwie 

przesłanki- przynajmniej 10% 

kosztów kwalifikowalnych 

zestawienia rzeczowo-

finansowego przeznaczonych 

jest na rozwiązania sprzyjające 

stanowi środowiska 

naturalnego i zmianom klimatu 

oraz zastosowanie tych 

rozwiązań ma znaczący i 

istotny wpływ na realizację 

operacji.  

2 pkt. – przynajmniej 10% 

środków finansowych 

zestawienia rzeczowo – 

finansowego przeznaczonych 

jest na rozwiązania sprzyjające 

stanowi środowiska naturalnego 

i zmianom klimatycznym i 

zastosowanie tych rozwiązań ma  

istotny i znaczący wpływ na 

realizację operacji.  

0 pkt.- brak wpływu na ochronę 

środowiska i klimat 

Informacje 

zawarte we 

wniosku i 

załącznikach. 

Oświadczenie 

wnioskodawcy. 

9. 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 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. 

Maksymalna liczba punktów 17 (min. 40% pkt., tj. 6,8 pkt.  aby otrzymać wsparcie) 
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