
                     

 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr 4/2016 

 
LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI 

 

dla podmiotów innych niż LGD 

L.P. KRYTERIA PUNKTOWE OPIS KRYTERIÓW 
 

1. Przygotowanie operacji  
(maksymalna liczba punktów – 5) 
 

Sposób przydzielania punktacji: 
5 pkt – operacja przygotowana do realizacji 
0 pkt – operacja nieprzygotowana do realizacji 

 
Źródło weryfikacji: Załączniki do wniosku 

LGD preferuje wnioskodawców, którzy złożyli komplet 
wymaganych dokumentów: 
a) Dla projektów inwestycyjnych („twardych”): 

• wszystkie pozwolenia formalno-prawne związane  
z operacją 

• aktualny kosztorys inwestorski, 
b) Dla projektów nieinwestycyjnych („miękkich”): 

• koncepcję/program realizacji określający 
wszystkie  elementy wchodzące w skład operacji  
i wpływające na osiągnięcie zakładanych 
wskaźników. 

 

2. Wsparcie dla osób z grup defaworyzowanych 
(maksymalna liczba punktów: 
 

- w przypadku tworzenia przedsiębiorstwa – 4 
pkt, 
 

- w przypadku rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa – 3 pkt) 
 

Sposób przydzielania punktacji: 
 

1-4 pkt – utworzenie nowego przedsiębiorstwa 
przez osobę należącą do grup 
defaworyzowanych lub rozwój istniejącego 
przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę 
należącą do grup defaworyzowanych. 
 

Grupy dafaworyzowane: 

• osoby o niskich kwalifikacjach – 1 pkt, 

• osoby zarejestrowane w PUP jako 
bezrobotne - 1 pkt lub poszukujące 
pracy - 1 pkt, 

• osoby młode do 35 r. ż. - 1 pkt 

• Kobiety – 1 pkt 

• osoby 50 + - 1 pkt 
 

LGD preferuje operacje, w których utworzone zostanie 
nowe przedsiębiorstwo przez osoby należące do grup 
defaworyzowanych lub w przypadku istniejących 
przedsiębiorstw, o pomoc ubiegać się będą przedsiębiorcy 
należący do grup defaworyzowanych. 



0 pkt – utworzenie lub rozwój istniejącego 
przedsiębiorstwa przez osoby nie należące do grup 
defaworyzowanych 
 
Źródło weryfikacji: Wniosek (opis i uzasadnienie), 
dokumenty z PUP, dowód osobisty 

 

3. Tworzenie nowych miejsc pracy  
(maksymalna liczba punktów - 5) 
 
Sposób przydzielania punktacji: 
5 pkt – stworzenie więcej niż 2 miejsc pracy   
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne 
 

3 pkt – stworzenie min. 2 miejsc pracy w przeliczeniu 
na etaty średnioroczne 
 

0 pkt – stworzenie 1 miejsca pracy, w tym 
samozatrudnienie (min programu PROW 2014-2020, 
zgodnie z wymogami rozporządzenia) 
 

Źródło weryfikacji: Wniosek 
 

Definicja utworzonego miejsca pracy jest tożsama  
z definicją obowiązującą w przepisach PROW. Punktów 
nie przydziela się za wypełnienie min. programowego. 
LGD preferuje operacje, które generują utworzenie więcej 
niż 1 miejsca pracy. 

4. Operacja związana jest z wdrażaniem rozwiązań 
proekologicznych w zakresie ochrony 
środowiska lub/i przeciwdziałaniu zmianom 
klimatu  
(maksymalna liczba punktów - 5) 
 
Sposób przydzielania punktacji: 
5 pkt – operacja wykorzystuje rozwiązania 
proekologiczne w zakresie ochrony środowiska lub/i 
przeciwdziałaniu zmianom klimatu 
 

0 pkt – brak rozwiązań proekologicznych  w operacji 
 

Źródło weryfikacji: Wniosek (opis wraz z dokładnym 
uzasadnieniem spełnienia warunku wskazanego  
w kryterium) lub złożenie odpowiedniego dokumentu 
potwierdzającego spełnienie warunku wskazanego  
w kryterium. 

 

LGD preferuje operacje, które mają pozytywny wpływ na 
środowisko poprzez zastosowanie rozwiązań 
proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i 
przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Preferowane są 
operacje wykorzystujące OZE, poprawiające parametry 
powietrza, wody, gleby, żywności itp. 
Wnioskodawca w dokumentach aplikacyjnych opisuje 
zastosowane rozwiązań proekologicznych, które są 
uzasadnione zakresem operacji. 

5. Doradztwo biura  
(maksymalna liczba punktów – 1) 
 
Sposób przydzielania punktacji: 
1 pkt – wnioskodawca korzystał z doradztwa biura 
LGD na etapie przygotowania wniosku 
 

0 pkt – wnioskodawca nie korzystał z doradztwa biura 
LGD na etapie przygotowania wniosku 
   
Źródło weryfikacji: Dokumenty wewnętrzne biura 
LGD - Karta beneficjenta 
 

Punkt przyznawany jest Wnioskodawcy, który konsultował 
złożony projekt i korzystał z doradztwa biura LGD  
w zakresie weryfikowanego projektu. 



6. Innowacyjność  
(maksymalna liczba punktów – 5) 
 

Sposób przydzielania punktacji: 
5 pkt – operacja ma charakter innowacyjny na 
obszarze całej LGD 
 

3 pkt – operacja ma charakter innowacyjny  co 
najmniej w skali 1 gminy, będącej miejscem jej 
realizacji 
 

0 pkt – operacja nie ma charakteru innowacyjnego 
 
Źródło weryfikacji: Wniosek (dokładny opis  i 
uzasadnienie innowacyjnego charakteru operacji) 

LGD preferuje operacje innowacyjne, zgodnie z definicją: 
Innowacyjność – wdrożenie nowego na danym obszarze 
lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, 
organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub 
zmobilizowania (zintegrowanie, umocnienie) istniejących 
lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, 
kulturowych czy społecznych. 
Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do obszaru 
LGD. Może to oznaczać zastosowanie rozwiązań znanych  
i stosowanych na innych obszarach, jednak mających 
charakter innowacyjny na  terenie LGD. Będzie to np. 
nowatorski sposób wykorzystania zasobów lokalnych, 
rozwój nowych rodzajów produkcji i usług, zaspokajanie 
potrzeb, które dotychczas były pomijane w 
podejmowanych działaniach, modernizację tradycyjnych 
form technologii, rozwój funkcji obszaru, nowatorski 
sposób angażowania społeczności lokalnej itp. 

 
 

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest konieczne aby wniosek 

przeszedł do oceny według kryteriów premiujących, wynosi 40% maksymalnej 

liczby punktów dostępnych w lokalnych kryteriach wyboru, tj. 10 pkt. 

 

 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 
DLA CELU OGÓLNEGO nr 1 

„Rozwój przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia  

na obszarze LGD Dolina Soły do 2023 r. 
dla działań z zakresu podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej 

L.P. KRYTERIA PUNKTOWE OPIS KRYTERIÓW 
 

1. Wykorzystanie zasobów lokalnych: 
przyrodniczych, kulturowych, historycznych 
(maksymalna liczba punktów - 3) 
 
Sposób przydzielania punktacji: 
1 pkt – operacja dotyczy wykorzystania zasobów 
przyrodniczych 
 

1 pkt – operacja dotyczy dziedzictwa kulturowego 
 

1 pkt – operacja dotyczy dziedzictwa historycznego 
 

0 pkt – operacja nie dotyczy żadnego z w/w zasobów 
 
Uwaga: punkty sumują się 
 
Źródło weryfikacji: Wniosek, załączniki 

 

LGD preferuje operacje, które opierają się na wykorzystaniu 
lokalnych zasobów oraz ich wykorzystanie jest uzasadnione 
zakresem operacji. Wyżej oceniane będą operacje, które 
łączą  wykorzystanie różnych zasobów z terenu LGD. 



2. Racjonalność i adekwatność zaplanowanych 
nakładów 
 (maksymalna liczba punktów – 6) 
 

Sposób przydzielania punktacji: 
6 pkt – nakłady są racjonalne i adekwatne  
w odniesieniu do zaplanowanej operacji 
 

3 pkt – nakłady są racjonalne (przyjęte na poziomie 
cen rynkowych) ale nie adekwatne w odniesieniu do 
zaplanowanej operacji lub nakłady są adekwatne  
w odniesieniu do zaplanowanej operacji ale przyjęty 
poziom cen jest nieracjonalny, 
 

0 pkt – nakłady są nieracjonalne i nieadekwatne  
w odniesieniu do zaplanowanej operacji 

 
Źródło weryfikacji: Wniosek, załączniki do wniosku 

LGD preferuje Wnioskodawców, którzy zaplanowali nakłady 
(finansowe, rzeczowe, osobowe) racjonalnie (na poziomie 
cen rynkowych) i adekwatnie w odniesieniu do 
zaplanowanej operacji oraz znajdują one uzasadnienie  
w załączonym biznes planie, ofertach i innych dokumentach 
potwierdzających przyjęty poziom cen. 
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Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Dolina Soły” współfinansowany jest ze środków 

Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 


