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- „KRYTERIA WYBORU OPERACJI – KONKURS – OPERACJE DOTYCZĄCE 

PODEJMOWANIA LUB ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” 

 
Kryterium           
 

 
Opis kryterium 
 

Wnioskodawca prowadzi działalność 
gospodarczą w branży, której dotyczy 
wniosek o dofinansowanie operacji:  
- do 3 lat – 1 pkt. 
- powyżej 3 lat – 2 pkt. 

 
Ocenie podlega doświadczenie przedsiębiorcy 
a w związku z tym ewentualna trwałość 
operacji  ( dot. rozwijania działalności 
gospodarczej) 

Wnioskowana kwota:  
- do 100 tys. – 3 pkt. 
- powyżej 100 tys. lecz nie więcej niż  200 
tys. zł – 2 pkt. 
- powyżej 200 tys. – 1 pkt. 

 
 
Ocenie podlega wysokość wnioskowanej kwoty 
a tym samym racjonalność wykorzystywania 
środków ( dot. rozwijania działalności 
gospodarczej) 

Miejsce realizacji projektu  
- miejscowości zamieszkałe przez mniej niż 
5 tys. mieszkańców – 1 pkt. 
- pozostałe miejscowości – 0 pkt. 

 
Ocenie podlega miejsce lokalizacji operacji, 
preferowane są wsie i małe miasteczka 

Działalność, której dotyczy operacja 
przewiduje  zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska lub  
przeciwdziałanie zmianom klimatu.: 
Tak – 1 pkt. 
Nie – 0 pkt.   

Operacja oceniana jest pod kątem 
zastosowania rozwiązań sprzyjających 
ochronie środowiska lub klimatu, a także 
operacje, które realizują działania z zakresu 
rozwiązań ekologicznych, w tym podnoszenia 
świadomości ekologicznej, itp. 

Działalność, której dotyczy operacja 
przyczyni się do poszerzenia oferty lub 
bazy turystycznej, rekreacyjnej, 
kulturowej obszaru LGD   
Tak – 1 
Nie – 0 
 
 
 
 

Preferowane są operacje, które: 
- przyczyniają się do powstawania nowych 
obiektów turystycznych, rekreacyjnej, 
kulturowej  
 - dotyczy przedsiębiorstw działających w 
szeroko rozumianej branży turystycznej, 
rekreacyjnej, kulturowej  
- nowych produktów turystycznych, 
rekreacyjnej, kulturowej i sportowej  
- nowych wydarzeń turystycznych, 
rekreacyjnej, kulturowej  
- wnoszące nową jakość do już istniejących 
zasobów i oferty turystycznej rekreacyjnej, 
kulturowej  

Operacja jest innowacyjna: 
- w skali powiatu – 2 pkt. 
- w skali gminy – 1 pkt. 
- nie jest innowacyjna – 0 pkt. 

Oceniane jest wdrożenie nowego lub znacząco 
udoskonalonego produktu, usługi, procesu, 
organizacji lub nowego sposobu wykorzystania 
istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, 
historycznych, kulturowych czy społecznych na 
terenie powiatu lub gminy. Za innowacyjne 
uznawane będą działania zmierzające do 
stworzenia spójnego systemu zapewniającego 
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pomoc finansową, edukacyjną przedsiębiorcom 
wraz z zintegrowanym systemem promocji 
gospodarczej, a także wdrażanie nowego 
procesu, metody marketingowej czy organizacji 
miejsca pracy 

 
Liczba zaplanowanych do utworzenia 
miejsc pracy w przeliczeniu na pełny etat 
średnioroczny: 
- dwa i więcej miejsca pacy – 3 pkt., 
- jedno miejsce pracy – 1 pkt., 

 
 
Oceniana korzyść ekonomiczna operacji pod 
kątem tworzenia nowych miejsc pracy 
 

 
Członkowstwo wnioskodawcy w LGD: 
- członkowstwo powyżej 3 lat – 2 pkt. 
- członkowstwo powyżej 1 roku do 3 lat – 1 
pkt. 
- pozostali beneficjenci – 0 pkt. 

 
Ocenie podlega status wnioskodawcy jako 
członka Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania PONIDZIE (na podstawie 
zestawienia) 

 
Wnioskodawca korzystał z doradztwa  
prowadzonego przez pracowników LGD 
i/lub brał udział w szkoleniu dotyczącym 
danego Konkursu  
Tak – 2 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

 
Ocenie podlega uczestnictwo beneficjenta w 
konsultacjach i szkoleniach organizowanych 
przez LGD PONIDZIE w celu uzyskania 
pomocy/informacji niezbędnych do 
prawidłowego przygotowania wniosku (na 
podstawie wypełnionej karty udzielonego 
doradztwa/listy obecności ze szkolenia) 

 
Kompletność wniosku: 
 
Tak – 2 pkt. 
Nie – 0 pkt.  

Ocenie podlega kompletność załączonej do 
wniosku dokumentacji, rozumiana jako: 
-  obowiązujące załączniki 
-  dodatkowa dokumentacja wynikająca ze 
specyfiki realizowanej operacji, czyli 
regulaminy, harmonogramy, kosztorysy, oferty 
itp. 
-   wyczerpujący opis operacji. 

  
Operacja realizowana będzie w 
partnerstwie z innymi podmiotami, 
niezależnymi od wnioskodawcy, 
działającymi na rzecz rozwoju obszaru 
LSR: 
- z partnerem – 1pkt. 
- bez partnera – 0 pkt. 

Preferowane są operacje, które będą 
realizowane w płatnerstwie z innymi 
podmiotami działającymi na rzecz obszaru LSR 

 
Beneficjent złożył Arkusz pomysłu 
 
TAK – 1 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

Punkt otrzyma beneficjent, który w okresie 
przygotowawczym w ramach prowadzonych 
konsultacji dot. tworzenia LSR na lata 2014-
2020 złożył Arkusz Pomysłu (fiszkę) 
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Doświadczenie wnioskodawcy lub 
partnera w realizowaniu projektów 
- partner zrealizował 3 i więcej  projektów – 2 
pkt. 
- wnioskodawca i/lub partner zrealizował 1 – 
2 projekt – 1 pkt. 
- nie zrealizował żadnego projektu – 0 pkt. 

Ocenie podlega doświadczenie wnioskodawcy 
lub partnera. (na podstawie tabeli wdrażania 
LSR lub dokumentów poświadczających 
realizację projektów finansowanych w ramach 
funduszy)  

Działalność, której dotyczy operacja, 
przyczyni się do zwiększenia kwalifikacji 
mieszkańców, pobudzenia aktywności 
grup defaworyzowanych i wzmocnienia 
ich więzi z miejscem zamieszkania:  
Tak – 1 pkt. 
Nie – 0 pkt.  

Oceniany jest wpływ realizacji operacji na 
grupy defaworyzowane. Preferowane są te 
operacje, które kierują swoje działania do grup 
de osób 50+, osób młodych do 26 roku życia, 
niepełnosprawnych, bezrobotnych, 
przedsiębiorców oraz organizacji 
pozarządowych) w celu przybliżania wiedzy o 
regionie, aktywizowania do inicjatyw 
społecznych, upowszechniania projektów 
międzypokoleniowych, 

Osoba ubiegająca się o wsparcie  należy 
do grupy defaworyzowanej 
TAK –3 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

Punkt otrzyma osoba, która wpisuje się w 
definicję Grupy de faworyzowanej (osóby 50+, 
osoby młode do 26 roku życia, 
niepełnosprawne, bezrobotne, przedsiębiorcy 
oraz organizacje pozarządowe)   

Promocja LGD 
TAK-2 
 NIE-0 

Premiowane będą wnioski, które zakładają 
działania informujące o przyznaniu wsparcia 
przez LGD. Wnioskodawca jest zobowiązany  
zaplanować i opisać we wniosku o przyznanie 
pomocy działania informujące o wsparciu 
uzyskanym z LGD. Brak opisu skutkuje nie 
przyznaniem punktów 

Wkład Własny 
 
Nie mniejszy niż 40%- 3 pkt. 

Premiowane będą wnioski, które zakładają 
udział wkładu własnego w realizację projektu 
nie mniejszy niż 40% (dot. rozwijania 
działalności gospodarczej). Premiowane będą 
operacje, w których wkład własny będzie 
wyższy o min 10 pkt. procentowych  od wkładu 
obowiązkowego, który wynosi 30%. 
 

 

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji w ramach LSR 
(określane w regulaminie naboru) 
 


