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LOKALNE KRYTERIA WYBORU 
 

KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM PRZEWIDYWANE 

EFEKTY 

REALIZOWANEJ 

OPERACJI 

WPŁYW PLANOWANEJ 

OPERACJI NA OSIĄGNIECIE 

ZAKŁADANYCH CELÓW LSR 

PUNKTACJA 

1. Wnioskodawca należy do co 

najmniej  jednej z grup 

defaworyzowanych zgodnie 

z zapisami LSR: osoba 

starsza 

(55+),niepełnosprawna, 

długotrwale bezrobotna 

(bezrobotny pozostający w 

rejestrze powiatowego 

urzędu pracy łącznie przez 

okres 12 miesięcy w okresie 

ostatnich dwóch lat, z 

wyłączeniem okresów 

odbywania stażu i 

przygotowania zawodowego 

bezrobotnego) oraz osoby 

poniżej 26 roku życia lub 

zatrudni taką osobę * 

Ocenie podlega przynależność Wnioskodawcy 

do zdiagnozowanych grup defaworyzowanych 

lub oświadczenie Wnioskodawcy, że zatrudni 

taką osobę. 

 

Kryterium będzie weryfikowane na 

podstawie: 

*osoby starsze(55+) – kopia dowodu 

osobistego, 

* osoby poniżej 26 r.ż. – kopia dowodu 

osobistego, 

*osoba niepełnosprawna – kopia orzeczenia o 

stopniu niepełnosprawności, 

*długotrwale bezrobotni – zaświadczenie o 

statusie osoby długotrwale bezrobotnej, 

wydane przez Powiatowy Urząd Pracy, 

właściwy dla miejsca zameldowania, 

*oświadczenie Wnioskodawcy, że w ramach 

realizowanej operacji, zamierza zatrudnić 

osobę/osoby należące do zdiagnozowanych 

grup defaworyzowanych 

Realizacja operacji wpłynie  
na poprawę sytuacji grup 

defaworyzowanych. 

Kryterium przyczyni się do 

kompleksowej realizacji LSR, a tym 

samym lepszej realizacji  Celu 

szczegółowego I.3 

Wspieranie podejmowania i rozwoju 

działalności gospodarczej. Celu 

ogólnego:  Stworzenie miejsca 

dostatniego życia wspólnoty ludzi 

przedsiębiorczych, skupionych wokół 

partnerskiej współpracy, 

posiadających wizję własnego 

rozwoju w oparciu o zasoby lokalne. 

Operacja realizowana przez 

osobę należącą do 

zdiagnozowanych na 

obszarze LGD grup 

defaworyzowanych lub 

planującą zatrudnienie osoby 

z tych grup: 

 

1. TAK – 10 PKT 

2. NIE – 0 PKT 

2. Wnioskodawca zrealizuje 

projekt w miejscowości o jak 

najmniejszej  liczbie 

mieszkańców 

zarejestrowanych w 

ewidencji mieszkańców 

Ocenie podlega miejsce realizacji operacji. 

 

Kryterium  będzie  weryfikowane  na  

podstawie zaświadczeń z urzędów 

gmin/miast. wg. stanu na ostatni dzień   roku   

poprzedzającego   rok   złożenia wniosku o 

Realizacja operacji wpłynie  

na  wzrost przedsiębiorczości 

w małych miejscowościach 

 

Kryterium przyczyni się do 

kompleksowej realizacji LSR, a tym 

samym lepszej realizacji  Celu 

szczegółowego I.3 

Wspieranie podejmowania i rozwoju 

działalności gospodarczej. Celu 

Operacja będzie realizowana 

w miejscowości: 

 

1.do 500 mieszkańców- 10 

PKT 

2.od 501-2000 mieszkańców-

PRZEDSIĘWZIĘCIE: Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej  

(maksymalna liczba punktów- 80 PKT, minimalna liczba punktów – 30 PKT) 



danej gminy na ostatni dzień 

roku poprzedzającego rok 

złożenia wniosku * 

dofinansowanie operacji ogólnego:  Stworzenie miejsca 

dostatniego życia wspólnoty ludzi 

przedsiębiorczych, skupionych wokół 

partnerskiej współpracy, 

posiadających wizję własnego 

rozwoju w oparciu o zasoby lokalne. 

5PKT 

3.od 2001-5000 

mieszkańców-3 PKT 

4.5001 mieszkańców i 

powyżej -1PKT 

3. Operacja zakłada  

utworzenie większej liczby  

miejsc  pracy  niż wymagane 

1 nowe miejsce pracy i 

utrzymanie utworzonych 

miejsc pracy do dnia, w 

którym upłynie 2 lata od 

dnia wypłaty płatności 

końcowej 

Ocenie  podlega,  czy  zakres  operacji  

przewiduje utworzenie większej liczby 

nowych miejsc pracy na  obszarze  działania  

LGD  niż  wymagane  1 miejsce pracy, 

zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM 

MINISTRA  ROLNICTWA  I  ROZWOJU  

WSI  z dnia  24  września  2015  r. w sprawie 

szczegółowych  warunków  i  trybu  

przyznawania pomocy  finansowej  w  ramach  

poddziałania „Wsparcie  na  wdrażanie  

operacji  w  ramach strategii   rozwoju   

lokalnego   kierowanego   przez  

społeczność”  objętego  Programem Rozwoju  

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

Przez  utworzenie  miejsca  pracy  rozumie  

się: 

a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego 

się  o przyznanie pomocy do 

ubezpieczenia emerytalnego, 

rentowego i wypadkowego na 

podstawie przepisów o systemie 

ubezpieczeń społecznych z tytułu 

wykonywania tej działalności i 

podleganie tym ubezpieczeniom do 

dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia 

wypłaty płatności końcowej, lub 

b) utworzenie dodatkowego miejsca 

pracy w przeliczeniu na pełne etaty 

śródroczne i zatrudnienie osoby, dla 

której zostanie utworzone miejsce 

pracy, na podstawie umowy o pracę, 

Zastosowanie kryterium 

przyczyni się do  zwiększenia  

poziomu zatrudnienia na 

obszarze LGD 

Kryterium przyczyni się do 

kompleksowej realizacji LSR, a tym 

samym lepszej realizacji  Celu 

szczegółowego I.3. Wspieranie  

podejmowania i rozwoju działalności 

gospodarczej. Celu ogólnego:  

Stworzenie miejsca dostatniego życia 

wspólnoty ludzi przedsiębiorczych, 

skupionych wokół partnerskiej 

współpracy, posiadających wizję 

własnego rozwoju w oparciu o 

zasoby lokalne. 

Operacja zakłada utworzenie 

większej liczby miejsc pracy 

niż wymagane 1 nowe 

miejsce pracy 

 

1. TAK – 10 PKT 

2. NIE – 0 PKT 



a także utrzymanie utworzonych  

miejsc pracy do dnia, w którym 

upłynie 2 lata od dnia wypłaty 

płatności końcowej 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie 

wniosku o przyznanie pomocy oraz 

konkretnych założeń biznesplanu. 

4. Operacja ma charakter 

innowacyjny 

Premiowane będą operacje zawierające 

elementy o charakterze innowacyjnym,   

polegające   na wdrożeniu  na  obszarze  LSR  

nowego, znacząco udoskonalonego lub   

wykonanego   w nowatorski sposób produktu, 

usługi, procesu, organizacji lub nowego 

sposobu wykorzystania lub zmobilizowania  

istniejących lokalnych zasobów 

przyrodniczych, historycznych,  kulturowych  

czy społecznych. 

Kryterium  będzie  weryfikowane  na  

podstawie wniosku  o  przyznanie  pomocy  

oraz  konkretnych założeń biznesplanu 

(części opisowej) 

Kryterium jest subiektywną oceną członka 

Rady LGD 

Realizacja operacji z 

wykorzystaniem 

innowacyjnych rozwiązań 

przyczyni się do wzrostu 

konkurencyjności obszaru 

LGD. 

Kryterium przyczyni się do 

kompleksowej realizacji LSR, a tym 

samym lepszej realizacji  Celu 

szczegółowego I.3. Wspieranie  

podejmowania i rozwoju działalności 

gospodarczej. Celu ogólnego:  

Stworzenie miejsca dostatniego życia 

wspólnoty ludzi przedsiębiorczych, 

skupionych wokół partnerskiej 

współpracy, posiadających wizję 

własnego rozwoju w oparciu o 

zasoby lokalne. 

Operacja ma charakter 

innowacyjny: 

 

1. TAK – 10 PKT 

2. NIE – 0 PKT 

5. Zastosowanie rozwiązań  

sprzyjających ochronie  

środowiska i/lub klimatu 

Preferuje operacje odnoszące się do kwestii 

horyzontalnych PROW, tj. w ramach których  

Zastosowano rozwiązania sprzyjające 

ochronie środowiska i/lub klimatu.   
 
Kryterium  będzie  weryfikowane  na  

podstawie wniosku  o  przyznanie  pomocy  

oraz  konkretnych założeń biznesplanu(części 

opisowej) 

Kryterium jest subiektywną oceną członka 

Rady LGD 

Realizacja operacji z 

zastosowaniem rozwiązań 

korzystnych (rozwiązań 

pozwalających ograniczyć lub 

wyeliminować 

zanieczyszczenie wody, gleby, 

powietrza) dla środowiska 

naturalnego przyczyni się do 

poprawy jakości środowiska, 

które jest cennym bogactwem 

obszaru LGD 

Kryterium przyczyni się do 

kompleksowej realizacji LSR, a tym 

samym lepszej realizacji  Celu 

szczegółowego I.3. Wspieranie  

podejmowania i rozwoju działalności 

gospodarczej. Celu ogólnego:  

Stworzenie miejsca dostatniego życia 

wspólnoty ludzi przedsiębiorczych, 

skupionych wokół partnerskiej 

współpracy, posiadających wizję 

własnego rozwoju w oparciu o 

zasoby lokalne. 

Operacja zakłada 

zastosowanie rozwiązań 

korzystnych dla środowiska 

naturalnego: 

1. TAK- 10 PKT 

2. NIE – 0 PKT 

 



 

6. Wpływ realizacji operacji na 

promocję LSR i LGD 

Preferowane będą operacje przyczyniające się  

do promocji LSR i LGD*: 

1) promocja poprzez oznaczenie inwestycji 

tablicą informacyjną o realizacji 

przedsięwzięcia w ramach LSR i udziale LGD  

2)promocja na stronie www wnioskodawcy 

i/lub informacja na materiałach powielanych i 

inne formy promocji o realizacji 

przedsięwzięcia w ramach LSR i udziale LGD 

Kryterium  będzie  weryfikowane  w oparciu 

o oświadczenie wnioskodawcy o planowanej 

formie  promocji 

*Koszt promocji stanowi koszt 

niekwalifikowalny przy wniosku o udzielenie 

wsparcia.  

Promocja otrzymanego 

dofinansowania dzięki 

środkom pozyskanym przy 

udziale LGD pozwoli na 

zwiększenie świadomości i 

znajomości Lokalnej Grupy 

Działania, co przyczyni się do 

lepszej realizacji LSR 

Do finansowania wybierane będą 

projekty, zakładające promocję LSR 

oraz LGD co przyczyni się do 

prawidłowej realizacji  całej Lokalnej 

Strategii Rozwoju 

Wnioskodawca zamierza 

promocję LSR i LGD 

1. TAK - 10   PKT 

2. NIE -  0  PKT 

 

 

7. W wyniku operacji zostanie 

założona działalność gosp. w 

branży innej niż handlowa 

Ocenie podlega zakres planowanej 

działalności, w szczególności podstawowy nr 

PKD określony w założeniach Biznesplanu. 

 

Kryterium  będzie  weryfikowane  na  

podstawie wniosku  o  przyznanie  pomocy  

oraz  konkretnych założeń biznesplanu. 

Sekcja 4.1 Biznesplanu. 

Ze względu na fakt, iż na 

obszarze LGD dominującą 

branżą gospodarki jest 

działalność handlowa, 

zastosowanie tego kryterium 

przyczyni się do powstawania 

przedsiębiorstw w 

zróżnicowanych branżach 

Kryterium przyczyni się do 

kompleksowej realizacji LSR, a tym 

samym lepszej realizacji  Celu 

szczegółowego I.3. Wspieranie  

podejmowania i rozwoju działalności 

gospodarczej. Celu ogólnego:  

Stworzenie miejsca dostatniego życia 

wspólnoty ludzi przedsiębiorczych, 

skupionych wokół partnerskiej 

współpracy, posiadających wizję 

własnego rozwoju w oparciu o 

zasoby lokalne. 

W wyniku realizacji operacji 

powstanie działalność gosp. 

Inna niż handlowa: 

1. TAK – 10 PKT 

2. NIE 0 PKT 

8. Wniosek został złożony w 

wyniku udzielonego przez 

LGD doradztwa 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca przed 

złożeniem wniosku o przyznanie pomocy i 

ubiegając się o pomoc skorzystał z doradztwa 

prowadzonego przez LGD bezpośrednio w 

biurze LGD.  

 

Kryterium  weryfikowane  na  podstawie  

dokumentacji LGD (karta udzielonego 

doradztwa) 

Wnioski przygotowane dzięki 

doradztwu przez LGD będą 

lepiej opracowane oraz w 

większym stopniu będą 

realizować założone cele LSR.   

Wprowadzenie tego kryterium 

przyczyni się do realizacji i lepszego 

osiągnięcia wszystkich celów 

strategii 

Wnioskodawca korzystał z 

doradztwa LGD: 

1. TAK – 10 PKT 

2. NIE – 0 PKT 



*Kryterium kluczowe – W przypadku uzyskania równej liczby punktów o kolejności na liście operacji wybranych decyduje ilość punktów uzyskanych w ramach 

kluczowych lokalnych kryteriów wyboru, a następnie kolejność zarejestrowania wniosku o przyznanie pomocy. 

 

 

 


