
 

Lokalne kryteria wyboru w zakresie rozwijania działalności gospodarczej 

NAZWA 

KRYTERIUM 

 

ZAKRES     

PUNKTÓW 

UWAGI 

Maksymalna liczba 

punktów za spełnienie 

kryterium 

 

Kryterium nr 1: 

Operacja zakłada 

utworzenie 

miejsca pracy 

 jeżeli realizacja operacji 

nie przewiduje utworzenia 

miejsca pracy powyżej 

wymaganego  minimum (1 

miejsce pracy) – 0 pkt 

  jeżeli realizacja operacji 

przewiduje utworzenie 

miejsca  pracy powyżej 

wymaganego minimum 

(powyżej 1 miejsca pracy) 

– 2 pkt. 

 

- Przez utworzenie miejsca 

pracy należy rozumieć 

utworzenie minimum 1 

(jednego) miejsca pracy w 

przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne i jest to 

uzasadnione zakresem 

realizacji operacji, a osoba, 

dla której zostanie 

utworzone to miejsce pracy  

zostanie zatrudniona na 

podstawie umowy o pracę 

lub spółdzielczą umowę o 

pracę i utrzymanie miejsc 

pracy, w tym miejsc pracy, 

które zostaną utworzone w 

ramach realizacji operacji, 

do dnia, w którym upłynie 3 

lata od dnia wypłaty 

końcowej. 

Weryfikacja na podstawie 

opisu we wniosku o 

przyznanie pomocy / 

biznesplanie. 
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Kryterium nr 2: 

Operacja dotyczy 

lub ma 

bezpośredni 

wpływ na rozwój 

turystyki 

- zgodnie ze swoim 

uznaniem członek Rady 

może przyznać od 0 do 4 

pkt. 

-kryterium to jest oceniane 

na podstawie danych we            

wniosku / biznesplanie 
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Kryterium nr 3: 

Stopień 

wykorzystania 

zasobów 

lokalnego 

dziedzictwa 

Preferowane będą operacje 

wykorzystujące takie 

zasoby jak: lokalna historia, 

tradycja, kultura, walory 

lokalnego środowiska 

przyrodniczego , lokalna 

infrastruktura, lokalna 

infrastruktura turystyczna, 

lokalne produkty i usługi, w 

Przez zasoby lokalnego 

dziedzictwa kulturowego 

rozumieć należy m.in. 

zasoby kulturowe, 

przyrodnicze, historyczne, 

atrakcje turystyczne, 

zabytki, tradycja, folklor, 

zwyczaje. 

Przez lokalne produkty 
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kulturowego, 

lokalnych 

produktów, w 

tym produktów 

rolnych  

tym produkty rolne: 

 

- zgodnie ze swoim 

uznaniem członek Rady 

może przyznać od 0 do 4 

pkt. 

należy rozumieć produkty 

związane z obszarem LSR, 

specyficzne dla tego 

obszaru, w oparciu o które 

buduje się markę obszaru i 

które wpływają na 

promocję obszaru. Przez 

lokalne produkty rolne 

należy rozumieć – produkty 

rolne wytwarzane na 

obszarze objętym LSR.   

- kryterium to jest oceniane 

na podstawie uzasadnienia 

przedstawionego przez 

Wnioskodawcę i danych we 

wniosku / biznesplanie 

Kryterium nr 4: 

Wnioskodawca w 

ramach operacji 

utworzy miejsce 

pracy dla osoby z 

grupy 

defaworyzowanej 

ze względu na 

dostęp do rynku 

pracy określonej 

w LSR 

1)  TAK – 2 pkt. 

2)  NIE – 0 pkt.  

Grupy defaworyzowane ze 

względu na dostęp do rynku 

pracy 

określone w LSR- 

długotrwale bezrobotni – 

pozostający bez pracy 

przynajmniej rok, osoby w 

wieku niemobilnym - 45+, 

osoby starsze- w wieku 

50+, bezrobotne osoby 

niepełnosprawne) 

- kryterium jest oceniane na 

podstawie uzasadnienia i 

danych we wniosku / 

biznesplanie, dokumentów 

załączonych do wniosku 
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Kryterium nr 5: 

Wysokość 

wkładu własnego 

w stosunku do 

wysokości 

kosztów 

kwalifikowalnych 

- jeżeli wkład własny jest 

równy minimalnemu 0 pkt. 

- jeżeli wkład własny 

wynosi do 10% włącznie 

powyżej wkładu 

minimalnego – 2 pkt. 

- jeżeli wkład własny 

wynosi powyżej 10% 

wkładu minimalnego – 4 

pkt.  

 

- kryterium jest oceniane na 

podstawie uzasadnienia 

przedstawionego przez 

Wnioskodawcę i danych we 

wniosku / biznesplanie  

- minimalny wkład własny 

30% 
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Kryterium nr 6: 

Wnioskowana 

kwota pomocy  

- wnioskowana pomocy do 

200 tys. zł- 2 pkt.  

- wnioskowana kwota 

pomocy do 100 tys. zł – 4 

pkt.   

- kryterium jest oceniane na 

podstawie uzasadnienia 

przedstawionego przez 

Wnioskodawcę i danych we 

wniosku / biznesplanie  

4  

Kryterium nr 7: 

Wnioskodawca 

posiada główną 

siedzibę na 

- TAK - 2 pkt. 

-NIE – 0 pkt.  

- weryfikacja nastąpi w 

oparciu o wydruk z 

Centralnej Ewidencji 

Działalności Gospodarczej 

(CEIDG) lub Krajowego 

Rejestru Sądowego (KRS)  

2  



obszarze LSR lub 

dodatkowe 

miejsce 

prowadzenia 

działalności 

gospodarczej co 

najmniej 12 

miesięcy przed 

dniem złożenia 

wniosku   

Kryterium nr 8:  

Gotowość do 

realizacji operacji 

na dzień złożenia  

wniosku   

.- operacja jest gotowa do 

realizacji 

tj. wnioskodawca uzyskał 

pozwolenia, zezwolenia i 

inne decyzje, w tym 

ostateczną decyzję o 

środowiskowych 

uwarunkowaniach , których 

uzyskanie jest wymagane 

przez odrębne przepisy), 

bądź operacja nie wymaga 

uzyskania jakichkolwiek 

pozwoleń, uzgodnień itp. – 

4 pkt.  

- wnioskodawca posiada 

pełną dokumentację 

techniczno-kosztorysową i 

jest w  trakcie uzyskiwania 

pozwoleń, zezwoleń i 

innych decyzji, w tym 

ostatecznej decyzję o 

środowiskowych 

uwarunkowaniach , których 

uzyskanie jest wymagane 

przez odrębne przepisy lub 

nie posiada jeszcze 

wszystkich wymaganych 

pozwoleń, uzgodnień  itp.) 

– 2 pkt.  

Punkty przyznawane są za 

posiadanie wymaganych 

pozwoleń, decyzji, których 

uzyskanie wynika z 

procedur prawa 

budowlanego i 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

przeprowadzenia 

postępowania OOŚ, 

uzyskania, przyłączenia do 

sieci elektroenergetycznej, 

do sieci ciepłowniczej, itp.).  

- kryterium jest oceniane na 

podstawie dokumentów 

załączonych do wniosku 

oraz uzasadnienia  

przedstawionego przez 

Wnioskodawcę i danych we 

wniosku / biznesplanie  
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Suma punktów  26  

 

 

 


