
Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 1/2020 
                                            Lokalne kryteria wyboru operacji  

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI 

KRYTERIA W ODNIESIENIU DO NABORÓW OGŁASZANYCH W ZAKRESIE CELU SZCZEGÓŁOWEGO NR 1.1. WPIERANIE ROZWOJU 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
 

Kryterium: Opis: Punktacja: Źródło weryfikacji: 

I. LICZBA 

UTWORZONYCH 

MIEJSC PRACY W 

WYNIKU REALIZACJI 

OPERACJI (STAN 

ŚREDNIOROCZNY) 

 

Preferuje się operacje zakładające tworzenie nowych miejsc pracy w 

ciągu całego okresu trwałości projektu ponad minimum wymagane 

dla danego typu operacji w przepisach rozporządzenia MRiRW 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.    

8 pkt - 2 dodatkowe miejsca pracy   

5 pkt - 1 dodatkowe miejsce pracy 

0 pkt - minimalna liczba miejsc pracy  

Maksymalna liczba punktów w ramach tego 

kryterium 8 pkt.  

Wniosek o przyznanie pomocy 

w ramach LSR/ Biznes plan  

II. STATUS 

BENEFICJENTA  

 

Preferuje się wnioskodawców będących osobami bezrobotnymi, 

które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą.  

Kryterium  dotyczy operacji związanych z rozpoczęciem działalności 

gospodarczej.  

 

7 pkt - wnioskodawca jest osobą bezrobotną  

5 pkt - wnioskodawca jest osobą zatrudnioną (w 

tym na umowę o pracę, umowę cywilno-prawną) 

0 pkt - wnioskodawcą jest osobą fizyczną nie 

posiadającą status osoby bezrobotnej bądź nie 

pracującej  

Maksymalna liczba punktów w ramach tego 

kryterium 7 pkt.  

Wniosek o przyznanie pomocy 

w ramach LSR/ Biznes plan 

III. WPŁYW 

OPERACJI  NA 

POPRAWĘ STANU 

ŚRODOWISKA 

NATURALNEGO  LUB 

KLIMATU OBSZARU LSR 

Preferuje się operacje mające pozytywny wpływ na stan środowiska 

naturalnego lub klimatu obszaru LSR. Przez operacje mające 

pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego rozumie się 

operacje zmniejszające emisję hałasu, zanieczyszczeń lub 

promieniowania poprzez modernizację dotychczasowego źródła 

emisji lub zastąpienie go innym urządzeniem, maszyną, 

środkiem   transportu lub rozwiązaniem technicznym 

4 pkt - operacja pozytywnie wpływa na poprawę 

stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru 

LSR. 

0 pkt -  operacja ma neutralny wpływ na poprawę 

stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru 

LSR. 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego 

kryterium 4 pkt.                                                  

Wniosek o przyznanie pomocy 

w ramach LSR/Biznes plan  

IV. WIEK 

WNIOSKODAWCY  

Preferuje się operacje składane przez młodszych wnioskodawców 

niż starszych. Wiek wnioskodawcy liczony jest na dzień złożenia 

WOPP.  

Kryterium dotyczy osób fizycznych.  

 

7 pkt - wiek wnioskodawcy powyżej 18 i nie więcej 

niż 34 lat 

5 pkt - wiek wnioskodawcy powyżej 34 lat i nie 

więcej niż 59 lat 

0 pkt -wiek wnioskodawcy powyżej 59 lat.  

Maksymalna liczba punktów w ramach tego 

kryterium 7 pkt 

Wniosek o przyznanie pomocy 

w ramach LSR/ Biznes plan 

V. WYKORZYSTANIE 

ZASOBÓW LOKALNYCH 

Preferuje się operacje oparte, których celem jest wytwarzanie 

produktów lub świadczenie usług w oparciu o zasoby lokalne, czyli 

produkty wytworzone na obszarze LSR specyficzne dla obszaru 

LSR. Przykładem takiego zasobu lokalnego są jabłka, papryka, 

5 pkt – wykorzystane są co najmniej 3 zasobów 

lokalnych 

2 pkt – wykorzystane są co najmniej 2 zasoby 

lokalne 

Wniosek o przyznanie pomocy 

w ramach LSR/ Biznes plan 



rzeka Drzewiczka, rzeka Pilica, rzeka Jeziorka, naturalne minerały 

surowce . 

 

1 pkt – wykorzystany jest co najmniej 1 zasób 

lokalny 

0 pkt – projekt nie wykorzystuje żadnych zasobów 

lokalnych 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego 

kryterium 5 pkt 

VI. INNOWACYJNOŚĆ 

PROJEKTU 

Preferuje operacje innowacyjne, oryginalne w skali lokalnej – tj. 

wykorzystujące nie praktykowane dotąd lokalnie rozwiązania 

technologiczne lub rozwiązania wykorzystujące lokalne zasoby, 

lokalny potencjał. Innowacja  ma miejsce wtedy, gdy nowy lub 

zmodernizowany wyrób zostaje wprowadzony na  rynek albo gdy 

nowy lub zmieniony proces zostaje zastosowany w produkcji. 

Innowacje będą dotyczyć rozwoju nowych metod, instrumentów i 

podejść jak również poprawy istniejących metod. Mogą to być 

również innowacje społeczne:  Innowacje społeczne to nowe 

rozwiązania (produkty, usługi, modele, rynki, procesy etc.), które 

zaspokajają potrzeby społeczne efektywniej 

7 pkt - projekt ma charakter innowacyjny na 

poziomie powiatu  

3 pkt - projekt zawiera elementy innowacyjne na 

poziomie gminy 

0 pkt - innowacyjność operacji na poziomie 

mniejszym niż obszar gminy członkowskiej LGD 

miejsca realizacji operacji lub brak innowacyjności.   

Maksymalna liczba punktów w ramach tego 

kryterium 7 pkt 

Wniosek o przyznanie pomocy 

w ramach LSR/ Biznes plan 

VII. WKŁAD WŁASNY 

WNIOSKODAWCY W 

FINANSOWANIE 

PROJEKTU 

Preferuje się projekty, w których wkład własny wnioskodawcy 

przekracza intensywność pomocy określoną w Programie. 

Premiowane będą projekty, w których wnioskodawcy deklarują 

wkład własny na poziomie wyższym niż minimalny określony w 

rozporządzeniu MRiRW 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. Celem jest 

promowanie projektów angażujących środki inne niż środki 

EFRROW. W ramach kryterium oceniana będzie wielkość 

zaangażowanych środków własnych wnioskodawcy w ramach 

wymaganego wkładu własnego w realizację projektu. Kryterium  
dotyczy operacji związanych z rozwijaniem działalności 

gospodarczej. 

10 pkt - operacje, których kwota wkładu własnego 

jest wyższa od wymaganej kwoty wkładu 

minimalnego o 10% i więcej kwoty wkładu 

minimalnego 

5 pkt - operacje, których kwota wkładu własnego 

jest wyższa od kwoty wymaganego wkładu 

minimalnego o wartość od 5% do 9,99% kwoty 

wkładu minimalnego  

3 pkt  - operacje , których kwota wkładu własnego 

jest wyższa od kwoty wymaganego wkładu 

minimalnego o wartość od 2% do 4.99% kwoty 

wkładu minimalnego  

0 pkt - operacje, których kwota wkładu własnego 

jest równa kwocie minimalnego wymaganego w 

rozporządzeniu wkładowi minimalnemu lub jest od 

niej większa o mniej niż 2%. 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego 

kryterium 10 pkt            

Wniosek o przyznanie pomocy 

w ramach LSR 

 

 

VIII. ZASIĘG 

ODDZIAŁYWANIA 

PROJEKTU 

Preferuje się projekty realizowane w większej liczbie miejscowości. 

Kryterium preferuje także współpracę miedzy mieszkańcami 

miejscowości. 

2 pkt - projekt realizowany w więcej niż jednej 

miejscowości 

0 pkt -projekt realizowany w jednej miejscowości 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego 

kryterium 2 pkt 

Wniosek o przyznanie pomocy 

w ramach LSR/ Biznes plan 

IX. DORADZTWO LGD Preferuje się wnioskodawców korzystających w wsparcia 

doradczego oferowanego przez biuro LGD. Zakłada się, że 

doradztwo zapewni opracowania wniosków przemyślanych i 

przygotowanych i ograniczy ryzyko negatywnej oceny wniosku na 

5 pkt – wnioskodawca przynajmniej dwukrotnie 

skorzystał ze wsparcia szkoleniowo-doradczego 

zorganizowanego przez Biuro LGD  (szkolenie 

organizowane przez LGD lub /i  doradztwo w 

Dokumentacja LGD 

(zaświadczenie o doradztwie) 



etapie wyboru operacji przez LGD lub SW.    biurze) 

3 pkt - wnioskodawca jednokrotnie korzystał z 

doradztwa biura LGD na etapie wnioskowania 

0 pkt - wnioskodawca nie korzystał z doradztwa 

biura LGD na etapie wnioskowania 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego 

kryterium 5 pkt 

X. ODDZIAŁYWANIE 

OPERACJI NA GRUPĘ 

DEFAWORYZOWANĄ 

ZIDENTYFIKOWANĄ W 

LSR  

Preferuje się wnioski oddziałujące pozytywnie na grupę 

defaworyzowaną. Grupy defaworyzowane, to grupy będące w 

trudnej sytuacji/położeniu na rynku pracy, czy też „grupy 

problemowe na rynku pracy". Są to grupy osób związanych z tzw. 

„wtórnym” (drugorzędnym, pobocznym) rynkiem pracy, gdzie 

fluktuacja zatrudnienia jest bardzo wysoka, warunki pracy 

(wynagrodzenie, podnoszenie kwalifikacji itd.) zdecydowanie 

gorsze, a okresy bezrobocia częstsze (wielokrotne bezrobocie) i/lub 

dłużej trwające (długotrwałe bezrobocie). Identyfikacja grup 

defaworyzowanych na obszarze LSR znajduje się w Rozdziale I. 

LSR Charakterystyka LGD.   

6 pkt - pozytywne oddziaływanie operacji na dwie 

ze zidentyfikowanych grup defaworyzowanych na 

obszarze LSR 

3 pkt - pozytywne oddziaływanie operacji na jedną 

ze zidentyfikowanych grup defaworyzowanych na 

obszarze LSR 

0 pkt - brak oddziaływania operacji na grupę 

defaworyzowaną na obszarze LSR  

Maksymalna liczba punktów w ramach tego 

kryterium 6  pkt                                      

Wniosek o przyznanie pomocy 

w ramach LSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


