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Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 1/2016 

Kryteria wyboru operacji w zakresie przedsiębiorczości 

 

Dotyczy przedsięwzięcia 3.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw 

 

L.p. Kryterium  Opis Zasady pkt. pkt. Sposób 

weryfikacji 

1 Wysokość wkładu 

własnego 
W budżecie operacji przewidziano wkład własny 

na poziomie wyższym niż minimalny. W ramach 

kryterium oceniana będzie wielkość 

zaangażowanych środków własnych wnioskodawcy 

w ramach wymaganego wkładu własnego w 

realizację projektu. Preferowane będą projekty 

zapewniające większy niż minimalny poziom 

wkładu własnego wnioskodawcy. Z punktu 

widzenia LSR większy wkład własny oznacza 

większą ilość środków do dysponowania i większą 

ilość projektów do zrealizowania przez 

wnioskodawców. 

Sposób obliczenia wkładu własnego: 

Tworzenia nowych przedsiębiorstw = (Wydatki 

ogółem – wnioskowana kwota pomocy) X 100% / 

wydatki ogółem = wysokość wkładu własnego. 

Rozwoju dotychczas istniejących przedsiębiorstw = 

(koszty kwalifikowalne – wnioskowana kwota 

wkład własny powyżej 50% w 

przypadku Rozwoju dotychczas 

istniejących przedsiębiorstw lub wkład 

własny powyżej 10% w przypadku 

Tworzenia nowych przedsiębiorstw 

4 Dane z wniosku 

o 

dofinansowanie 

wkład własny powyżej 30% do 50% w 

przypadku Rozwoju dotychczas 

istniejących przedsiębiorstw lub wkład 

własny do 10% w przypadku 

Tworzenia nowych przedsiębiorstw 

2 

wkład własny równy minimalnemu 0 
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pomocy) X 100% / koszty kwalifikowalne = 

wysokość wkładu własnego 

2 Operacja 

wykorzystuje 

lokalne zasoby 

kulturowe, 

przyrodnicze lub 

historyczne 

 

Preferuje operacje wykorzystujące lokalne walory 

przyrodnicze oraz lokalną historię i kulturę. 

Przez zasoby historyczno-kulturowe należy rozumieć 

rzeczy nieruchome i ruchome wraz ze związanymi z 

nim wartościami duchowymi, zjawiskami historycznymi 

i obyczajowymi, uznawane za godne ochrony prawnej 

dla dobra społeczeństwa i jego rozwoju oraz 

przekazywane następnym pokoleniom z uwagi na 

wartości historyczne, patriotyczne, religijne, naukowe i 

artystyczne, mające znaczenie dla tożsamości i ciągłości 

rozwoju politycznego, społecznego i kulturalnego, 

upamiętniania wydarzeń historycznych czy 

kultywowania tradycji. 

Natomiast zasoby przyrodnicze to elementy przyrody 

mające znaczenie dla bytowania i gospodarki człowieka. 

Są nimi np.: gleby, surowce mineralne, wody, lasy, łąki, 

zwierzęta.  

Punkty się sumuje. 

w operacji wykorzystuje się lokalne walory 

przyrodnicze 

2 opis operacji we 

wniosku o 

dofinansowanie w operacji wykorzystuje się lokalne walory 

kulturowe i/lub historyczne 

2 

3 Operacja jest 

innowacyjna 

 

Preferuje operacje innowacyjne, oryginalne w skali 

lokalnej – tj. wykorzystujące niepraktykowane dotąd 

lokalnie rozwiązania. 

Preferuje się operacje innowacyjne oparte o lokalne 

zasoby opisane w kryterium „Operacja wykorzystuje 

lokalne zasoby kulturowe, przyrodnicze lub 

nowe rozwiązanie na obszarze LGD  

oparte na lokalnych zasobach 

kulturowych/historycznych/przyrodniczych 

4 opis operacji we 

wniosku o 

dofinansowanie 

nowe rozwiązanie na obszarze gminy 

oparte na lokalnych zasobach 

kulturowych/historycznych/przyrodniczych 

2 
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historyczne”. 

Innowacja rozumiana jest jako zrealizowanie operacji 

opartej o  nowe rozwiązanie oparte na lokalnych 

zasobach kulturowych i/lub historycznych i/lub 

przyrodniczych dotychczas nie znane / nie stosowane na 

obszarze LSR w odpowiednim zakresie terytorialnym. 

Innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco 

udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub 

procesu, nowej metody marketingowej lub nowej 

metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, 

organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem.  

nowe rozwiązanie na obszarze danego 

sołectwa oparte na lokalnych zasobach 

kulturowych/historycznych/przyrodniczych 

1 

4 Operacja 

przyczynia się do 

powstania więcej 

niż 1 miejsca 

pracy 

Preferuje operacje generujące nowe miejsca pracy 

w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne na 

podstawie samozatrudnienia (wyłącznie w ramach 

podejmowania działalności gospodarczej), umowy 

o pracę, spółdzielczej umowy o pracę (wyłącznie w 

ramach rozwijania działalności gospodarczej). 

4 i więcej pełnych etatów w ramach 

operacji 

4 Dane z wniosku 

o dofinasowanie 

3 pełne etaty w ramach operacji 3 

2 pełne etaty w ramach operacji 2 

tworzy tyle pełnych etatów ile zakłada 

minimum 

0 

5 Aktywność na rzecz 

LGD i rozwoju jego 

obszaru 

 

Preferuje się wnioskodawców, którzy uczestniczą w 

szkoleniach organizowanych przez LGD i/lub 

korzystają z doradztwa prowadzonego przez Biuro 

LGD. 

Preferuje operacje wnioskodawców, którzy są aktywni i 

uczestniczą  w szkoleniach organizowanych przez LGD 

oraz osoby zamieszkałe  lub podmioty zamieszkałe albo 

mające siedzibę lub władają nieruchomością (własność 

lub współwłasność podmiotu ubiegającego się o 

Wnioskodawca brał udział w szkoleniu w 

ciągu ostatniego roku przed końcem 

naboru i/lub korzystał z doradztwa 

prowadzonego przez Biuro LGD 

potwierdzone odpowiednim 

zaświadczeniem/certyfikatem wydanym 

przez biuro LGD 

1 opis operacji we 

wniosku o 

dofinansowanie, 

dane biura LGD 

(np. listy 

obecności) 

Wnioskodawca mieszka lub ma siedzibę 

lub włada nieruchomością na obszarze 

1 
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przyznanie pomocy lub posiadanie udokumentowanego 

prawa do dysponowania nieruchomością na cele 

określone we wniosku o przyznanie pomocy co 

najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres 

podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości) na 

obszarze LGD . 

Punkty sumuje się. 

LGD minimum 1 rok przed końcem naboru 

6 Wpływ realizacji 

operacji na rozwój 

turystyki i 

rekreacji 

 

Preferuje operacje wpływające na rozwój turystyki. 

Turystyka wiejska obejmuje różnorodne rodzaje 

aktywnego wypoczynku powiązane z przyrodą, 

wędrówkami, turystyką zdrowotną, krajoznawczą, 

kulturową i etniczną, wykorzystuje jednocześnie zasoby 

i walory wsi. 

Rekreacja to aktywność fizyczna podejmowana poza 

obowiązkami zawodowymi, społecznymi, domowymi i 

nauką i/lub turystyka aktywna (przez turystykę aktywną 

rozumiemy wyjazdy jedno lub wielodniowe, których 

głównym celem jest podejmowanie aktywności 

fizycznej, ruchowej, wiążącej się z poprawą kondycji). 

Punkty sumują się. 

związanej z rozwojem turystyki wiejskiej 

i/lub gastronomii i/lub bazy noclegowej 

4 opis operacji we 

wniosku o 

dofinansowanie 

odzwierciedlony 

w zestawieniu 

rzeczowo – 

finansowym 

(minimum 1% 

kosztów 

całkowitych 

operacji) 

związanej z rekreacją  1 

7 Stopień 

przygotowania 

operacji  

 

Operacja jest przygotowana do realizacji 

Preferuje operacje przygotowane do realizacji, w 

zakresie w jakim dotyczą projektowanej operacji, czyli: 

a) operacje, dla których przedstawiono aktualne 

prawomocne pozwolenie na budowę 

lub 

b) operacje, dla których przedstawiono zgłoszenie 

operacja przygotowana do realizacji 

 

4 opis i załączniki 

do wniosku o 

dofinasowanie, operacja nie przygotowana do realizacji 0 
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zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu 

organowi wraz z: 

- oświadczeniem, że w terminie 30 dni od zgłoszenia 

zamiaru wykonania robót budowlanych właściwy organ 

nie wniósł sprzeciwu,  

lub 

- potwierdzeniem właściwego organu, że nie wniósł 

sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót 

budowlanych;  

i/lub 

c) dla  przewidzianych w projekcie zakupów 

dostarczono w wymaganej liczbie oferty aktualne na 

dzień złożenia wniosku, potwierdzające wszystkie 

koszty tych zakupów i dokumenty zostały załączone do 

wniosku, 

 

8 Zaspokajanie 

potrzeb grup 

defaworyzowanych 

na rynku pracy 

 

Preferuje operacje wpływające na poprawę sytuacji 

grup defaworyzowanych na rynku pracy gdy: 

a) Operacja związana z podejmowaniem 

działalności gospodarczej realizowana jest przez 

przedstawiciela jednej ze wskazanych w LSR grup 

defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy i/lub 

planuje się utworzenie  miejsc pracy dla osób ze 

wskazanych w LSR grup defaworyzowanych w liczbie 

wykazanej w kryterium nr 4 Operacja przyczynia się do 

powstania więcej niż 1 miejsca pracy przez co najmniej 

2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. 

Operacja związana z podejmowaniem 

działalności gospodarczej jest realizowana 

przez przedstawiciela grup 

defaworyzowanych i/lub planuje się 

utworzenie  miejsc pracy dla osób ze 

wskazanych w LSR grup 

defaworyzowanych w liczbie wykazanej w 

kryterium nr 4 Operacja przyczynia się do 

powstania więcej niż 1 miejsca pracy przez 

co najmniej 2 lata od dnia wypłaty 

płatności końcowej. 

4 Dane z wniosku 

o 

dofinansowanie 
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b) Operacja związana z rozwijaniem działalności 

gospodarczej planuje utworzenie  miejsc pracy dla osób 

ze wskazanych w LSR grup defaworyzowanych w 

liczbie wykazanej w kryterium nr 4 Operacja przyczynia 

się do powstania więcej niż 1 miejsca pracy przez co 

najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. 

 

lub 

operacja związana z rozwijaniem 

działalności gospodarczej przewiduje 

utworzenie miejsc pracy dla osób ze 

wskazanych w LSR grup 

defaworyzowanych w liczbie wykazanej w 

kryterium nr 4 Operacja przyczynia się do 

powstania więcej niż 1 miejsca pracy przez 

co najmniej 3 lata od dnia wypłaty 

płatności końcowej. 

 

Operacja związana z podejmowaniem 

działalności gospodarczej nie jest 

realizowana przez przedstawiciela grup 

defaworyzowanych i/lub planuje się 

utworzenie  miejsc pracy dla osób ze 

wskazanych w LSR grup 

defaworyzowanych w liczbie wykazanej w 

kryterium nr 4 Operacja przyczynia się do 

powstania więcej niż 1 miejsca pracy przez 

co najmniej 2 lata od dnia wypłaty 

płatności końcowej. 

 lub 

Operacja związana z rozwijaniem 

działalności gospodarczej  nie przewiduje 

utworzenie miejsc pracy dla osób ze 

wskazanych w LSR grup 

0 
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defaworyzowanych w liczbie wykazanej w 

kryterium nr 4 Operacja przyczynia się do 

powstania więcej niż 1 miejsca pracy przez 

co najmniej 3 lata od dnia wypłaty 

płatności końcowej. 

 

 

Maksymalna liczba punktów - 31 pkt.  

Minimum do osiągnięcia aby operacja znalazła się na liście rankingowej - 15 pkt. 

 


