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Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 17/2021 

Kryteria wyboru operacji w zakresie przedsiębiorczości 

 

Dotyczy przedsięwzięcia 3.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw 

 

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

weryfikacji 

1 Kwalifikacje 

wnioskodawcy 

Preferowani są wnioskodawcy posiadający  

doświadczenie zawodowe (min. roczne) 

i/lub odpowiednie wykształcenie (w tym kursy, 

szkolenia, itp.) odpowiadające planowanej działalności 

gospodarczej 

Wnioskodawca posiada doświadczenie 

zawodowe i/lub odpowiednie 

wykształcenie 

4 Opis operacji 

we wniosku o 

przyznanie 

pomocy, 

dokumenty 

potwierdzające 

kwalifikacje 

Wnioskodawca nie posiada doświadczenie 

zawodowe i/lub odpowiednie 

wykształcenie 

0 

2 Operacja jest 

innowacyjna 

 

Preferuje operacje innowacyjne, oryginalne w skali 

lokalnej – tj. wykorzystujące niepraktykowane dotąd 

lokalnie rozwiązania. 

Innowacja rozumiana jest jako zrealizowanie operacji 

opartej o  nowe rozwiązanie. 

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 LGD   4 opis operacji we 

wniosku o 

dofinansowanie 

nowe rozwiązanie na obszarze gminy  2 

nowe rozwiązanie na obszarze danego 

sołectwa  

1 

3 Operacja 

przyczynia się do 

Preferuje operacje generujące nowe miejsca pracy 

w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne na 

tworzy co najmniej 2 etaty 

 

4 Dane z wniosku 

o dofinasowanie 
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powstania więcej 

niż 1 miejsca 

pracy 

podstawie samo zatrudnienia lub na podstawie 

umowy o pracę. 

tworzy tyle pełnych etatów ile zakłada 

minimum 

0 

4 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 

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. 

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 

LGD minimum 1 rok przed końcem naboru 

1 

5 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 po co najmniej dwie oferty i/lub kosztorys,  

potwierdzające wszystkie koszty tych zakupów i 

dokumenty zostały załączone do wniosku, 

6 Zaspokajanie 

potrzeb grup 

defaworyzowanych 

na rynku pracy 

 

Preferuje operacje wpływające na poprawę sytuacji 

grup defaworyzowanych na rynku pracy gdy 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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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. 

0 

 

Maksymalna liczba punktów - 22 pkt.  

Minimum do osiągnięcia aby operacja znalazła się na liście rankingowej –9 pkt. 

 

 


