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KRYTERIA WYBORU OPERACJI W ZAKRESIE: Podejmowanie działalności gospodarczej   

 

Kryterium dopuszczające: 

 

Wnioskodawca planuje działalność gospodarczą i wydatki dotyczące następujących branż: 16.29.Z, 31.01.Z, 31.02.Z, 31.03.Z, 31.09.Z, 32.13.Z, 33.12.Z, 

41.20.Z, 45.20.Z, 49.39.Z, 52.21.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 58.19.Z, 62.09.Z, 69.20.Z, 70.22.Z, 71.11.Z, 

71.12.Z, 73.11.Z, 74.10.Z, 74.20.Z, 77.11.Z, 77.21.Z, 82.11.Z, 82.19.Z, 85.10.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59.A, 85.59.B, 85.60.Z, 86.22.Z, 86.23.Z, 86.90.A, 

90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z,91.02.Z, 91.03.Z, 91.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.Z, 95.11.Z, 95.12.Z, 95.21.Z, 95.22.Z, 95.23.Z, 95.24.Z, 

95.25.Z, 96.04.Z , 96.02.Z  

Źródło weryfikacji - Wniosek, biznesplan. 

 

Kryteria podstawowe: 

 

 

L.p. Kryterium Opis Punktacja 
Źródło 

weryfikacji 

1 

Doradztwo Biura 

LGD (nie wcześniej niż 3 

miesiące od złożenia 

wniosku) 

Kryterium preferuje wnioskodawców 

korzystających z doradztwa Biura LGD 

w 

zakresie przygotowania wniosku o 

przyznanie pomocy. (doradztwo 

indywidualne w biurze LGD lub w biurze 

terenowym) 

wnioskodawca nie korzystał z 

doradztwa LGD na etapie 

sporządzania wniosku 

0 pkt 

Dokumentacja  

LGD  wnioskodawca korzystał z 

doradztwa LGD na etapie 

sporządzania wniosku 

3 pkt 

2 Realizacja celów LSR 
Preferuje operacje realizujące kilka celów 

LSR. 

1 cel szczegółowy 1 pkt 

Wniosek 2 cele szczegółowe 2 pkt 

3 i więcej celów 

szczegółowych 
3 pkt 



3 Czas realizacji operacji 
Preferuje operacje o krótszym okresie 

realizacji projektu. 

ponad 12 miesięcy 0 pkt 

Wniosek pomiędzy 6 a 12 miesięcy 1 pkt 

do 6 miesięcy 3 pkt 

4 
Wykorzystanie zasobów 

lokalnych 

Preferuje operacje realizowane  w 

oparciu w wykorzystanie lokalnych 

zasobów, tj. pracy, walorów 

przyrodniczych, surowców, historii, 

tradycji kulturowych oraz produktów 

lokalnych/rolnych. 

bark wykorzystania lokalnych 

zasobów 
0 pkt 

Wniosek 

wykorzystuje lokalne zasoby  1 pkt 

5 

Zasadność i efektywność 

planowanych działań oraz 

kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo 

osiągnięcia założonych 

celów 

Preferuje operacje o racjonalnie 

zaplanowanych kosztach w powiązaniu z 

celami planowanej działalności. 

Założenia finansowe są realne. 

założenia nie realne 0 pkt 

Wniosek / biznes 

plan 
średnie prawdopodobieństwo 2 pkt 

wysokie prawdopodobieństwo 5 pkt 

Maksymalna liczba punktów - 15 pkt- Wybrana operacja musi uzyskać no najmniej 9 pkt. 

 

 

 

Kryteria premiujące: 

 

L.p. Kryterium Opis Punktacja 
Źródło 

weryfikacji 



1 
Priorytetowe grupy 

docelowe 

Kryterium preferuje operacje skierowane 

do osób opisanych w diagnozie LSR jako 

grupy defaworyzowane, tj.: 

- osoby młode (18-35 lat), - osoby 50 +, - 

kobiety. Kryterium preferuje otwieranie 

działalności gospodarczej przez w/w 

grupy lub zatrudnianie osób  z grup 

defaworyzowanych. 

osoby młode (18-35 lat) 1 pkt 

Wniosek, (dowód 

osobisty) 
osoby 50+ 1 pkt 

 kobiety 1 pkt 

2 

Innowacyjność 

Projektu 

  

Kryterium preferuje operacje 

innowacyjne. Przez innowacyjność 

rozumie się wdrożenie nowego na 

obszarze LGD lub znacząco 

udoskonalonego produktu, usługi, 

procesu, organizacji lub nowego sposobu 

wykorzystania lub zmobilizowania 

istniejących lokalnych zasobów 

przyrodniczych, historycznych, 

kulturowych czy społecznych. 

Innowacyjność w procesie wdrażania. 

Preferowane są operacje obejmujące 

niepowtarzalny zakres zadań lub/i 

przewidujące wykorzystanie ciekawych 

form ich realizacji. 

projekt nie jest Innowacyjny 0 pkt 

Wniosek  

projekt jest Innowacyjny 1 pkt 

3 Miejsce realizacji operacji 

Kryterium preferuje operacje realizowane 

w miejscowościach poniżej 5 tys. 

mieszkańców. Liczba mieszkańców 

projekt realizowany w 

miejscowości od 5 tys. 

mieszkańców (włącznie) 

0 pkt 

Wniosek, 

CEIDG/KRS .  

Informacja z 



ustalana na dzień 31 grudnia roku 

poprzedzającego  rok złożenia wniosku.  projekt realizowany w 

miejscowości poniżej 5 tys. 

mieszkańców 

2 pkt 

właściwego urzędu 

gminy / Bank 

Danych 

Statystycznych 

4 

Zastosowanie rozwiązań 

proekologicznych w zakresie 

ochrony środowiska lub/i 

przeciwdziałania zmianom 

klimatycznym 

Kryterium preferuje operacje na rzecz  

ochrony środowiska lub zapobiegające 

zmianom klimatu (rozwiązania 

technologiczne, organizacyjno-zarządcze, 

innowacyjne)  

operacja nie przewiduje 

zastosowanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu 

0 pkt 

Wniosek 

operacja  przewiduje 

zastosowanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu 

 2 pkt 

 


