
IV. Lokalne kryteria wyboru operacji 

 

Kryteria wspólne dla wszystkich typów operacji bez względu na źródło finansowania 

 

Nazwa kryterium Wyjaśnienie kryterium Punktacja 

1. Doradztwo  

0-5 pkt. 

Opis kryterium: Skorzystanie przez wnioskodawców 

z doradztwa biura LGD przy składaniu wniosku. Aby 

osoba lub podmiot uzyskała punkty za korzystanie z 

doradztwa ma obowiązek skorzystać z niego od dnia 

ogłoszenia naboru wniosków na stronie internetowej 

LGD i nie później niż 3 dni robocze przed 

zakończeniem naboru wniosków. Doradca ma prawo 

odmówić udzielenia doradztwa, jeśli w danym czasie 

udziela innej osobie doradztwa.  

W trosce o wysoką jakość składanych wniosków 

preferuje się aby wnioskodawcy korzystali z 

doradztwa świadczonego przez pracowników biura 

LGD/ekspertów zatrudnionych na zlecenie biura LGD 

w zakresie przygotowania wniosku /biznesplanu. 

Wnioski wnioskodawców nie korzystających 

z doradztwa przed złożeniem wniosku nie otrzymują 

punktów. 

Uzasadnienie kryterium: W analizie SWOT jako 

zagrożenie dostrzeżono zawiłość procedur związanych 

z korzystaniem ze wsparcia zewnętrznego oraz niskie 

kompetencje lokalnych liderów. Aby wyjaśnić 

wnioskodawcom wiele kwestii proceduralnych a tym 

samym wpłynąć na sprawną i efektywną realizację 

operacji premiuje się korzystanie ze wsparcia 

doradczego dotyczącego przygotowania wniosku.  

Źródło weryfikacji: rejestr świadczonego doradztwa 

przez biuro LGD 

Wnioskodawca nie korzystał 

z doradztwa – 0 pkt 

Wnioskodawca korzystał z 

doradztwa biura – 5 pkt. 

2.Oddziaływanie operacji 

na grupy defaworyzowane 

0-3 pkt. 

Opis kryterium: Wpływ operacji na grupy 

defaworyzowane zidentyfikowane w LSR: 

- w przypadku PROW kryterium dotyczy wyłącznie 

osób podejmujących działalność gospodarczą lub osób 

zatrudnianych – osoby. pozostające bez pracy (nie 

wymaga się rejestracji w PUP) lub osoby z 

niepełnosprawnościami lub osoby korzystające ze 

świadczeń z pomocy społecznej i lub osoby młode do 

29 r.ż. lub powyżej 50 r.ż 

- w przypadku RPO - osoby lub rodziny zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

zdefiniowane w Wytycznych w zakresie zasad 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

perspektywie 2014-2020). 

W przypadku PROW (dotyczy działań z 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI) preferuje się operacje 

realizowane przez wnioskodawców będących 

przedstawicielami grup defaworyzowanych (dotyczy 

tylko osób rozpoczynających działalność w ramach 

premii) lub zatrudniających osoby defaworyzowane 

(dotyczy osób rozpoczynających działalność w ramach 

premii i rozwijających działalność gospodarczą). 

W przypadku stwierdzenia, iż wnioskodawca nie jest 

przedstawicielem grupy defaworyzowanej (dotyczy 

wyłącznie premii) lub nie zatrudni takiej osoby (w 

Wnioskodawca nie jest 

przedstawicielem grupy 

defaworyzowanej lub nie 

zatrudni takiej osoby lub do 

takiej grupy nie jest 

kierowane wsparcie 

w projekcie – 0 pkt 

 

Wnioskodawca jest 

przedstawicielem grupy 

defaworyzowanej lub 

zatrudni taką osobę lub do 

takiej grupy kierowane jest 

wsparcie – 3 pkt. 



przypadku działań z premii lub rozwoju działalności 

gospodarczej) lub operacja nie będzie skierowana do 

osób defaworyzowanych (dotyczy RPO) nie przyznaje 

się punktów. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy 

3.Miejsce realizacji 

operacji 

0-1 pkt. 

Opis kryterium: Premiowane będą operacje, których 

miejsce (lokalizacja operacji lub adres prowadzenia 

działalności gospodarczej lub w przypadku projektów 

finansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego miejsce zamieszkania odbiorców 

projektu) realizacji znajduje się w miejscowości 

liczącej do 5 tys. mieszkańców (wg stanu na dzień 

31.12.2013 r.). W projektach realizowanych w kilku 

miejscowościach, a obejmujących mieszkańców 

przynajmniej jednej miejscowości liczącej do 5 tys. 

mieszkańców, punkty są przyznane. Operacje 

realizowane wyłącznie poza miejscowościami do 5 

tys. mieszkańców nie otrzymają pkt. 

Uzasadnienie kryterium:  

Z analizy SWOT wynika, iż obszary wiejskie 

(definiowane jako miejscowości do 5 tys. 

mieszkańców), a tym samym ich mieszkańcy, są w 

znacznie trudniejszej sytuacji niż mieszkańcy 

obszarów miejskich. Z uwagi na fakt, iż przeważający 

obszar LGD stanowią obszary wiejskie, a zatem 

najwięcej zdiagnozowanych problemów, dotyczy 

właśnie tych mieszkańców, aby nie pogłębiać 

dysproporcji między obszarami wiejskimi i większymi 

miastami, wsparcie powinno być skierowane w 

pierwszej kolejności do terenów wiejskich.  

Źródło weryfikacji: wniosek o udzielenie wsparcia 

oraz Bank Danych Lokalnych 

Operacja realizowana jest w 

miejscowości zamieszkałej 

przez więcej niż 5 tys. 

mieszkańców – 0 pkt. 

Operacja realizowana jest w 

miejscowości do 5 tys. 

mieszkańców włącznie – 

1 pkt. 

 

Kryteria dla projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 

Nazwa kryterium Wyjaśnienie kryterium Punktacja 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

Przedsięwzięcie nr 2.1.1. Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD  

1.Projekt wpisuje się w cele 

przekrojowe PROW 2014-

2020 dotyczące ochrony 

środowiska i 

przeciwdziałania zmianom 

klimatu 

0-2 pkt. 

Opis kryterium: Zgodność realizowanej operacji z 

celami przekrojowymi PROW 2014-2020: ochrona 

środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu. 

Za zgodność z jednym lub dwoma celami 

przekrojowymi, rozumianymi jako działania 

wykazane w projekcie, które sprzyjają tym celom, 

operacja uzyskuje 2 punkty. W przypadku nie 

stwierdzenia zgodności z żadnym celem 

przekrojowym operacja nie uzyskuje punktów. 

Przez operacje sprzyjające tym celom przekrojowym 

rozumie się działania związane z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii (OZE) takich jak: pompa 

ciepła lub kolektor słoneczny lub ogniwo 

fotowoltaiczne 

Spełnienie tego kryterium musi mieć 

odzwierciedlenie w budżecie /zakresie / zestawieniu 

rzeczowo – finansowym operacji (koszty te muszą 

stanowić min. 10% wartości wnioskowanej kwoty 

pomocy). 

Uzasadnienie kryterium: Kryterium zaczerpnięte 

z Programu. Lokalne Strategie Rozwoju realizują cele 

PROW 2014-2020 dlatego też operacje realizowane 

Projekt niezgodny z celem 

przekrojowym w zakresie 

ochrony środowiska i / lub 

przeciwdziałania zmianom 

klimatu – 0 pkt. 

Projekt zgodny z celem 

przekrojowym w zakresie 

ochrony środowiska i / lub 

przeciwdziałania zmianom 

klimatu – 2 pkt 



w ramach Strategii powinny przyczyniać się do 

realizacji celów PROW 2014-2020.  

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy, 

biznesplan. 

2.  Rodzaj branży jakiej 

dotyczy działalność –  

0-5 pkt. 

Opis kryterium:  

Wnioskodawca planuje/prowadzi działalność 

gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych lub 

noclegowych. Spełnienie kryterium nastąpi w oparciu 

o deklarowany/e kod/y PKD oraz opis operacji i 

rodzaj kosztów ujętych w zestawieniu rzeczowo-

finansowym – koszty winny wykazywać związek z 

planowaną operacją. 

Uzasadnienie kryterium:  

Aby pobudzić rozwój gospodarczy regionu w 

pierwszej kolejności należy wspierać podmioty 

gospodarcze zajmujące się branżami deficytowymi tj. 

takimi, które cieszą się największym 

zainteresowaniem a jest ich na naszym terenie 

najmniej. Bardzo duży popyt obserwuje się na usługi 

noclegowe (zarówno obiekty skategoryzowane - 

hotele, motele, pensjonaty oraz poza 

zaszeregowaniem-pokoje noclegowe, gospodarstwa 

agroturystyczne) jak i usługi gastronomiczne (bary, 

restauracje, katering). Natomiast z danych Banku 

Danych Lokalnych wynika, iż podmioty gospodarcze 

zarejestrowane w GUS w Sekcji 55 i 56 tj. 

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi stanowi niecałe 2% wszystkich 

podmiotów zarejestrowanych na terenie LGD.  

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy  

 

Dofinansowana jest 

działalność inna niż usługi 

noclegowe lub 

gastronomiczne – 0 pkt.  

 

Dofinansowana działalność 

dotyczy usług noclegowych – 

2 pkt.  

 

Dofinansowana działalność 

dotyczy usług 

gastronomicznych – 2 pkt.  

 

Dofinansowana działalność 

dotyczy usług noclegowych 

oraz gastronomicznych 

łącznie – 5 pkt.  

3. Ilość tworzonych miejsc 

pracy 

0-20 pkt. 

Opis kryterium: Wnioskodawca tworzy więcej 

miejsc pracy niż wymagane minimum Programowe 

(powyżej jednego stałego miejsca pracy w 

przeliczeniu na pełne średnioroczne etaty). Premiuje 

się wnioskodawców, którzy tworzą więcej niż 

wymagane Programem miejsca pracy w oparciu o 

umowę o pracę oraz wnioskodawców, którzy 

wnioskują o kwotę nie wyższą niż 25 tys. zł. 

Uzasadnienie kryterium: Potrzeba tworzenia 

nowych miejsc pracy na obszarze LGD wynika z 

diagnozy obszaru i wysokiego wskaźnika osób 

bezrobotnych. Dlatego też premiuje się operacje, w 

ramach których utworzona będzie jak największa 

liczba stałych miejsc pracy.  

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy 

Wnioskodawca nie 

przewiduje dodatkowych 

miejsc pracy - 0 pkt. 

Wnioskodawca przewiduje 

utworzenie stałego miejsca 

pracy w przeliczeniu do 1,0 

średniorocznego etatu 

włącznie – 1 pkt. 

Wnioskodawca przewiduje 

utworzenie stałego miejsca 

pracy w przeliczeniu na 

powyżej 1,00 do  1,50 

średniorocznego etatu 

włącznie - 2 pkt. 

Wnioskodawca przewiduje 

utworzenie stałego miejsca 

pracy w przeliczeniu na 

powyżej 1,5 do 2,0 

średniorocznego etatu 

włącznie– 3 pkt. 

Wnioskodawca przewiduje 

utworzenie stałego miejsca 

pracy w przeliczeniu na 

powyżej 2,0 do 2,5 

średniorocznego etatu 

włącznie - 4 pkt. 

Wnioskodawca przewiduje 

utworzenie stałego miejsca 

pracy w przeliczeniu na 



powyżej 2,50 średniorocznego 

etatu – 5 pkt. 

Wnioskodawca nie 

przewiduje utworzenia miejsc 

pracy przy jednoczesnym 

wnioskowaniu o kwotę nie 

wyższą niż 25 tys. zł. – 20 

pkt.  

4. Okres prowadzenia 

działalności gospodarczej 

0-1 pkt 

DOTYCZY TYLKO 

ROZWIJANIA 

DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZYCH 

Opis kryterium: Premiuje się wnioskodawców, 

którzy mają duży potencjał, ale ze względu na krótszy 

okres funkcjonowania na rynku (data rejestracji w 

CEiDG nie dłużej niż 3 lata na dzień złożenia wniosku 

o przyznania pomocy) do LGD potrzebują wsparcia 

finansowego dla zwiększenia konkurencyjności. 

Uzasadnienie kryterium: Zwiększenie 

konkurencyjności firm, które mają mniejsze 

doświadczenie na rynku a wykazują się dużym 

potencjałem.  

Źródło weryfikacji: Rejestr przedsiębiorców w 

oparciu o CEiDG/ Oświadczenie o statusie 

mikroprzedsiębiorcy 

Wnioskodawca prowadzi 

działalności powyżej 3 lat – 0 

pkt 

Wnioskodawca prowadzi 

działalność nie dłużej niż 3 

lata – 1 pkt 

 

5. Wnioskodawca otrzymał 

wsparcie ze środków 

LEADER w perspektywie 

2014-2020 

0-1 pkt  

DOTYCZY TYLKO 

ROZWIJANIA 

DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZYCH 

Opis kryterium: Premiuje się wnioskodawców, 

którzy dotychczas nie korzystali ze środków PROW 

2014-2020 w konkursach ogłaszanych przez LGD w 

perspektywie 2014-2020 Otrzymanie wsparcia 

rozumiane jest jako umieszczenie wniosku o 

przyznanie pomocy na Liście operacji wybranych 

mieszczących się w limicie lub podpisanie umowy 

przez wnioskodawcę w konkursach 

przeprowadzonych w ramach rozwijania działalności 

gospodarczej od 2016 roku. 

Uzasadnienie kryterium: Ze względu na 

ograniczona ilość środków na rozwój 

przedsiębiorczości na obszarze LSR w ramach 

działania, preferuje się wnioskodawców, którzy 

dotychczas nie korzystali z tego rodzaju wsparcia w 

bieżącym okresie programowania.  

Źródło weryfikacji: Oświadczenie wnioskodawcy/ 

Lista operacji wybranych mieszczący się w limicie 

środków/podpisane umowy 

Wnioskodawca otrzymał 

wsparcie ze środków 

LEADER w perspektywie 

2014-2020 - 0 pkt 

Wnioskodawca nie otrzymał 

wsparcia ze środków 

LEADER w perspektywie 

2014 -2020 – 1 pkt 

 

 


