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Definicja
Inkubatory przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących
przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia
(WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r.
ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego,
powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz
ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz.
WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana
działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności
pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na
rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze
jest przetwarzanie żywności.

Ważne
• Ideą inkubatora przetwórstwa lokalnego jest możliwość korzystania z
niego (odpłatnie bądź nieodpłatnie) przez inne podmioty niż
wnioskodawca. Osoba chcąca uzyskać wsparcie w tym zakresie ma
obowiązek wskazać w biznesplanie szacunkową liczbę osób
korzystających z obiektu.

Beneficjenci: przedsiębiorcy

Intensywność wsparcia: max. 70% i max. 500 000 zł

Koszty kwalifikowalne
• Wyjątek od zasady- Inkubator przetwórstwa lokalnego jest jedynym
działaniem w którym koszt zatrudnienia pracownika (np. technologa
żywienia) jest kosztem kwalifikowanym

Kryteria wyboru: podstawowe i premiujące
L.p.

Kryterium
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Doradztwo Biura
LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od
złożenia wniosku)
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Realizacja celów LSR

Opis

Punktacja

wnioskodawca nie korzystał z doradztwa LGD
Kryterium preferuje wnioskodawców
na etapie sporządzania wniosku
korzystających z doradztwa Biura LGD w
zakresie przygotowania wniosku o
przyznanie pomocy. (doradztwo indywidualne w biurze LGD wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD na
etapie sporządzania wniosku
lub w biurze terenowym)

Preferuje operacje realizujące kilka celów LSR.

Czas realizacji operacji

Preferuje operacje o krótszym okresie realizacji projektu.

Wykorzystanie zasobów lokalnych

Preferuje operacje realizowane w oparciu w wykorzystanie
lokalnych zasobów, tj. pracy, walorów przyrodniczych,
surowców, historii, tradycji kulturowych oraz produktów
lokalnych/rolnych.

Zasadność i efektywność planowanych
działań oraz kosztów operacji –
prawdopodobieństwo osiągnięcia
założonych celów

Preferuje operacje o racjonalnie zaplanowanych kosztach w
powiązaniu z celami planowanej działalności, racjonalność
założeń finansowych.

Doświadczenie wnioskodawcy

Kryterium preferuje wnioskodawców doświadczonych w
realizacji projektów, których tematyka nawiązuje do
planowanej operacji

Źródło weryfikacji
0 pkt
Dokumentacja
LGD
3 pkt

1 cel szczegółowy

1 pkt

2 cele szczegółowe

2 pkt

3 i więcej celów szczegółowych

3 pkt

ponad 12 miesięcy
pomiędzy 6 a 12 miesięcy
do 6 miesięcy

0 pkt
1 pkt
3 pkt

bark wykorzystania lokalnych zasobów

0 pkt

Wniosek

Wniosek

Wniosek
wykorzystuje lokalne zasoby

1 pkt

założenia nie realne

0 pkt

średnie prawdopodobieństwo

2 pkt

wysokie prawdopodobieństwo

5 pkt

brak zrealizowanych projektów

0 pkt

1 i więcej zrealizowanych projektów

2 pkt

Maksymalna liczba punktów - 17 pkt- Wybrana operacja musi uzyskać no najmniej 10 pkt.

Wniosek / biznes plan

Wniosek
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Kryterium

Opis

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.

Innowacyjność
Projektu

Miejsce realizacji operacji

Utworzenie dodatkowych miejsc pracy
(więcej niż jednego)

Zastosowanie rozwiązań proekologicznych
w zakresie ochrony środowiska lub/i
przeciwdziałania zmianom klimatycznym

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.

Punktacja
osoba młoda (18-35lat)

1 pkt

osoba 50+

1 pkt

kobieta

1 pkt

projekt nie jest Innowacyjny

0 pkt

projekt jest Innowacyjny

1 pkt

projekt realizowany w miejscowości do 5 tys.
mieszkańców (włącznie)
Kryterium preferuje operacje realizowane w miejscowościach
poniżej 5 tys. mieszkańców. Liczba mieszkańców ustalana na
dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku. projekt realizowany w miejscowości poniżej
5 tys. mieszkańców
Kryterium preferuje operacje w wyniku których utworzone
zostaną dodatkowe miejsca pracy powyżej wymaganego
minimum.

Źródło weryfikacji

0 pkt

2 pkt

brak dodatkowych nowych miejsc pracy

0 pkt

1 dodatkowe miejsce pracy

3 pkt

2 i więcej dodatkowych miejsc pracy

5 pkt

operacja nie przewiduje zastosowanie
rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska
lub klimatu
Kryterium preferuje operacje na rzecz ochrony środowiska
lub zapobiegające zmianom klimatu
operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań
sprzyjających ochronie środowiska lub
klimatu

Wniosek, (dowód osobisty)

Wniosek

Wniosek, CEIDG/KRS .
Informacja z właściwego
urzędu gminy / Bank Danych
Statystycznych

Wniosek

0 pkt
Wniosek
2 pkt

6

7

8

9

Wkład własny dodatkowy

Zgłoszenie propozycji operacji w procesie
przygotowania LSR -zgłoszenie fiszki
projektowej do bazy przedsięwzięć LSR

Ilość rodzajów przetwarzanych produktów

Liczba podmiotów korzystających z
infrastruktury służącej przetwarzaniu
produktów rolnych w ciągu2 lat.

Preferuje wnioskodawców, którzy zaangażowali większy niż
minimalny wkład własny ( powyżej 30%).

5 % powyżej wymaganego minimum

5 pkt

10 % powyżej wymaganego minimum

7 pkt

15 % powyżej wymaganego minimum

10 pkt

nie

0 pkt

Kryterium podyktowane jest dążeniem LGD do jak
największego zaangażowania mieszkańców w proces
budowania spójnej LSR. Wnioskodawca uczestniczył w
konsultacjach LSR poprzez złożenie fiszki projektowej do bazy
przedsięwzięć LSR

Dokumentacja
LGD
tak

2 pkt

mniej niż 2 rodzaje

0 pkt

od 2 do 4 rodzajów

5 pkt

powyżej 4 rodzajów

10 pkt

liczba podmiotów mniejsza niż 5

0 pkt

liczba podmiotów pomiędzy 5 a 15

5 pkt

liczba podmiotów powyżej 15

10 pkt

Kryterium preferuje powstanie inkubatorów przetwórstwa o
jak największej liczbie rodzajów przetwarzanych produktów
rolnych (np. owoce twarde, owoce miękkie, warzywa, zioła,
garmażerka itp.)

Preferuje wnioskodawców, którzy współpracują z jak
niajwiększą liczbą podmiotów korzystających z infrastruktury
inkubatora.

Wniosek

Maksymalna liczba punktów - 44 pkt.

Wniosek / Biznes plan

Wniosek / Biznes plan
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