
 

Rodzaj operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej 

Lp. Kryterium Definicja Kryterium Punktacja Źródło weryfikacji 

1 Nowe miejsca pracy 

Kryterium preferuje operacje, 

których realizacja generuje 

więcej niż jedno miejsce pracy 

1 pkt – utworzone co 

najmniej 2 miejsca pracy 

(2 pełne etaty) 

 

0 pkt – jedno miejsce 

pracy (w tym 

samozatrudnienie) 

- Wniosek o przyznanie pomocy (opis 

planowanej operacji) 

- Biznesplan (wskazanie planowanych do 

utworzenia miejsc pracy) 

2 Status wnioskodawcy 

Kryterium preferuje osoby 

pozostające bez zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę lub 

spółdzielczej umowy o pracę, 

także zatrudnienia kontraktowego 

oraz pracy w ramach umowy 

zlecenia, umowy o dzieło, a także 

powołania i mianowania z 

wyboru. 

1 pkt- osoba 

niezatrudniona na 

podstawie umowy 

o pracę lub spółdzielczej 

umowy o pracę 

 

0 pkt - pozostali 

Oświadczenie  podmiotu ubiegającego się 

o przyznanie pomocy na udostępnionym 

formularzu LGD 

3 
Wsparcie osób z grup 

defaworyzowanych 

Kryterium preferuje operacje, 

których realizacja przyczyni się 

do wsparcia osób z grup 

defaworyzowanych 

(pozostających poza rynkiem 

pracy), w tym: 

- młodzież (12-25 r.ż.),  

- osoby powyżej 50 roku życia, 

- kobiety powracające po raz 

pierwszy na rynek pracy po 

urlopie macierzyńskim/ 

wychowawczym, 

-osoby nieposiadające 

kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia zawodowego, bądź 

mające niski poziom 

wykształcenia (podstawowe 

ukończone lub nieukończone), 

- osoby niepełnosprawne, które 

uzyskały odpowiednie orzeczenie 

o stopniu (znacznym, 

1 pkt – zatrudnienie 

przynajmniej na jednym 

stanowisku pracy  (w tym 

samozatrudnienie) osoby 

z grupy defaworyzowanej 

 

0 pkt – nie dotyczy 

Oświadczenie  podmiotu ubiegającego się 

o przyznanie pomocy na udostępnionym 

formularzu LGD 



umiarkowanym, lekkim) 

niepełnosprawności, uprawnione 

bądź nieuprawnione do renty,  z 

tytułu niezdolności do pracy, 

renty socjalnej, zasiłku stałego, 

- osoby opuszczające zakłady 

karne w okresie przed zatarciem 

skazania. 
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Doradztwo w Biurze LGD 

 

 

Kryterium preferuje wnioski 

przygotowane w konsultacji 

z Biurem LGD. Konsultacje 

punktowane dotyczą wykazania 

konkretnego wkładu pracy 

potencjalnego beneficjenta w 

przygotowanie dokumentacji 

projektu, zgodnie z pkt. 7, 9 oraz 

12 rozdz. III Regulaminu 

doradztwa, rozumiane jako 

spójność opisu we wniosku z 

biznesplanem 

2 pkt – tak 

 

0 pkt – nie 

            

Karta udzielonego  doradztwa - dokument 

LGD 

Niezaliczenie punktów z konsultacji 

wymaga umotywowania tego faktu  przez 

pracownika LGD, na podstawie 

dołączonej kopii wniosku beneficjenta  

UWAGA! 

Konsultacja wymaga wcześniejszego 

uzgodnienia terminu z LGD 

5 Innowacyjność operacji 

Kryterium preferuje operacje 

zakładające innowacyjny 

charakter rozwiązań dot. 

produktu, usługi, technologii, 

technik organizacji, urządzeń i 

sprzętu niestosowanych 

dotychczas na tym obszarze, 

a w znacząco lepszy sposób 

angażujący, w tym promujący 

jego lokalny potencjał 

Zasięg oddziaływania 

innowacyjności 

rozwiązań: 

2 pkt - obszar LGD 

 

1 pkt – obszar gminy 

 

0 pkt - nie dotyczy 

- Wniosek o przyznanie pomocy 

(opis planowanej operacji) 

- Załącznik dodatkowy – Uzasadnienie 

spełnienia kryterium 

Punkty za innowacyjność zostaną 

przyznane jeśli wnioskodawca zaplanował 

we wniosku nowe, niestandardowe 

rozwiązania dotyczące produktu, 

technologii, technik organizacji, urządzeń 

i sprzętu  w ramach prowadzenia 

przedsiębiorstwa lub świadczenia usług w 

odniesieniu do przedsiębiorstw 

działających na obszarze LGD lub gminy 

oraz udowodnił to we wniosku o 

przyznanie pomocy przedkładając 

dokumenty od niezależnej instytucji. 

6 Charakter innowacyjności 

Kryterium preferuje operacje, 

których innowacyjność wpływa 

znacząco na jakość życia lokalnej 

społeczności w obszarze ochrony 

środowiska, przeciwdziałania 

zmianom klimatycznym, 

Rodzaj innowacyjności 

operacji: 

3 pkt - innowacja 

operacji w obszarze 

ochrony środowiska czy 

przeciwdziałania 

- Wniosek o przyznanie pomocy 

(opis planowanej operacji) 

- Załącznik dodatkowy – Uzasadnienie 

spełnienia kryterium 

Spełnienie kryterium będzie badane na 

podstawie dokumentów załączonych do 



zwalczania ubóstwa, włączenia 

społecznego, zakupu nowych 

urządzeń z zastosowaniem nowej 

ulepszonej technologii, zgodnie z 

opisem zawartym w LSR 

zmianom klimatycznym 

 

2 pkt - innowacja w 

obszarze związanym ze 

zwalczaniem ubóstwa czy 

włączeniem społecznym 

 

1 pkt - innowacja 

poprzez zakup nowych 

urządzeń bądź 

świadczenie usług z 

zastosowaniem nowej, 

ulepszonej technologii 

 

0 pkt - nie dotyczy 

wniosku o przyznanie pomocy z 

wykazaniem innowacyjności w 

poszczególnych jej rodzajach (od 

niezależnej instytucji) oraz będzie miało 

odzwierciedlenie w budżecie operacji – co 

najmniej 10 % wydatków przeznaczonych 

na dany obszar innowacji  

 

7 

Realizacja operacji wpłynie 

na: 

- pobudzenie aktywności 

mieszkańców i wzmocnienia 

ich wzajemnych relacji, 

więzi z miejscem 

zamieszkania lub 

- promocję obszaru, 

zachowanie dziedzictwa, 

rozwój turystyki, rekreacji i 

kultury 

Kryterium preferuje działania 

mające znaczący wpływ na 

pozytywne zmiany w 

środowiskach lokalnych 

2 pkt – obszary 

tematyczne realizowanej 

operacji odnoszą się do 

wskazanych w kryterium 

 

0 pkt – nie dotyczy 

-Wniosek o przyznanie pomocy 

(opis planowanej operacji) 

- Załącznik dodatkowy – Uzasadnienie 

spełnienia kryterium poprzez wskazanie 

konkretnych działań wpisujących się w 

zakresy tematyczne wymienione w 

kryterium 

 

8 Miejsce realizacji operacji 

Kryterium preferuje operacje 

lokowane w miejscowościach 

poniżej 5 tys. mieszkańców  

 

(wg danych UG na dzień 31.12 

roku poprzedzającego termin 

zakończenia naboru) 

2 pkt – operacja 

realizowana  

w miejscowości 

zamieszkałej przez mniej 

niż 5 tys. mieszkańców 

  

0 pkt – operacja 

realizowana w  

miejscowości 

zamieszkałej przez więcej 

niż 5 tys. mieszkańców 

- Wniosek o przyznanie pomocy 

(opis planowanej operacji) 

- Zaświadczenie z urzędu gminy 

określające liczbę mieszkańców 

miejscowości, w której będzie realizowana 

operacja, według stanu na dzień 31.12 

roku poprzedzającego termin zakończenia 

naboru  - o zaświadczenie występuje LGD 

9.  

Rozwój produktu lokalnego/ 

tradycyjnego/regionalnego o 

charakterze produktu 

rolnego; krótkie łańcuchy 

dostaw nieprzetworzonej lub 

Kryterium preferuje operacje, 

których realizacja przyczyni się 

do promowania/wytwarzania/ 

rozwoju produktów lokalnych 

/tradycyjnych/ regionalnych  o 

5 pkt – projekt 

przyczynia się do  

promowania/wytwarzania

/ rozwoju produktów 

lokalnych/ tradycyjnych/ 

Wniosek o przyznanie pomocy 

(opis planowanej operacji) 

- Załącznik dodatkowy – Uzasadnienie 

spełnienia kryterium.  

- Biznesplan (zakres planowanych 



 
 
 
 
 
 
 
 

Przy ustalonym obniżonym minimum do 40% maksymalnej ilości punktów. 
 

niskoprzetworzonej 

żywności 

charakterze produktu 

przetwórstwa rolnego, wpływa na 

rozwój lokalnego rynku rolno – 

spożywczego, zbliżając 

producenta rolnego do 

konsumenta, uruchamia krótkie 

łańcuchy dostaw 

nieprzetworzonej i 

niskoprzetworzonej żywności 

 

 

regionalnych  o 

charakterze produktu 

przetwórstwa rolnego, 

uruchamia krótkie 

łańcuchy dostaw 

nieprzetworzonej i 

niskoprzetworzonej 

żywności 

 

 

0 pkt – nie dotyczy 

wydatków i przychodów) 

Spełnienie kryterium będzie badane na 

podstawie wniosku o przyznanie pomocy  

i załączonych do niego dokumentów. 

Kryterium będzie punktowane w 

przypadku, jeśli wnioskodawca wykazał, 

że dominującą działalnością gospodarczą 

będzie działalność polegająca na 

promowaniu/wytwarzaniu/ rozwoju 

produktów lokalnych/ tradycyjnych/ 

regionalnych o charakterze produktu 

przetwórstwa rolnego, uruchamia krótkie 

łańcuchy dostaw nieprzetworzonej  

i niskoprzetworzonej żywności. 

Dominująca działalność to taka, która jest 

wykazana we wniosku jako działalność 

główna (kod PKD) i z niej wnioskodawca 

wykazał w biznesplanie większość 

przychodów w skali roku. 

Przedstawiony przez wnioskodawcę opis 

deklarowanej działalności gospodarczej 

musi być zatem spójny z zakresem 

wydatków zawartym w biznesplanie  

i odnosić się precyzyjnie do charakteru 

przedsięwzięcia warunkującego spełnienie 

powyższego kryterium. 

 

maksymalna liczba punktów oceny 

minimum wymagane 

19,0  

7,6 

 


