
 

NAZWA 

KRYTERIUM 

ZAKRES 

PUNKTÓW 
UWAGI 

Maksymalna liczba 

punktów za spełnienie 

kryterium 

Kryterium nr 1: 

Operacja zakłada 

utworzenie 

miejsca pracy 

-jeżeli realizacja operacji 

przewiduje utworzenia 

miejsc pracy powyżej 

minimum – 2 pkt. 

-jeżeli realizacja operacji 

nie przewiduje utworzenia 

miejsc pracy powyżej 

minimum – 0 pkt. 

Przez utworzenie miejsca pracy 

rozumie się zatrudnienie w ramach 

umowy o pracę lub spółdzielczej 

umowy o pracę i utrzymanie tego 

miejsca pracy do dnia, w którym 

upłynie 2 lata od dnia wypłaty 

płatności końcowej w przeliczeniu na 

pełne etaty średnioroczne. 

Przez  utworzenie miejsca pracy 

rozumie się także samo zatrudnienie, w 

przypadku osób fizycznych, które we 

własnym imieniu podejmują 

działalność   gospodarczą. 

Weryfikacja na podstawie opisu we 

wniosku o przyznanie pomocy / 

biznesplanie. 

2 

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 

 

4 

Kryterium nr 3: 

Stopień 

wykorzystania 

zasobów 

lokalnego 

dziedzictwa 

kulturowego, 

lokalnych 

produktów, w 

tym produktów 

rolnych  

- zgodnie ze swoim 

uznaniem członek Rady 

może przyznać od 0 do 4 

pkt. 

Przez zasoby lokalnego dziedzictwa 

kulturowego rozumieć należy m.in. 

zasoby kulturowe, przyrodnicze, 

historyczne, atrakcje turystyczne, 

zabytki, tradycja, folklor, zwyczaje. 

Przez lokalne produkty 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 

4 



Kryterium nr 4: 

Wnioskodawca 

należy do grupy 

defaworyzowanej 

ze względu na 

dostęp do rynku 

pracy, 

określonych w 

LSR 

1)  TAK –4 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 w wieku 

50+, bezrobotne osoby 

niepełnosprawne) 

- kryterium jest oceniane na podstawie 

uzasadnienia i danych we wniosku / 

biznesplanie oraz dokumentów 

załączonych do wniosku  

4 

Kryterium nr 5: 

Kwalifikacje lub 

doświadczenie 

odpowiednie do 

zakresu 

działalności, 

którą zamierza 

uruchomić 

- Wnioskodawca posiada 

kwalifikacje i/lub 

doświadczenie niezbędne 

do uruchomienia 

działalności w zakresie 

określonym  we wniosku o 

przyznanie pomocy – 2 pkt. 

- Wnioskodawca nie 

posiada doświadczenia i 

kwalifikacji w zakresie o 

kreślonym we wniosku o 

przyznanie pomocy – 0 pkt. 

- kryterium jest oceniane na podstawie 

uzasadnienia przedstawionego przez 

Wnioskodawcę i danych we wniosku / 

biznesplanie oraz dokumentów 

załączonych do wniosku 

2 

Kryterium nr 6: 

Gotowość do 

realizacji 

projektu 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  

 4 



Kryterium nr 7:  

W dniu złożenia 

wniosku 

wnioskodawca 

jest 

zameldowany na 

pobyt stały lub 

czasowy na 

terenie LSR  od 

co najmniej od 

24 miesięcy    

- tak – 2 pkt. 

- nie – 0 pkt.  

- kryterium jest oceniane w oparciu o 

dokumenty przedstawione przez 

Wnioskodawcę – zaświadczenie o 

zameldowaniu, wydane nie wcześniej 

niż miesiąc przed dniem złożenia 

wniosku o przyznanie pomocy 

2 

Suma punktów  22 

 

 


