
 
 

 
  

 
 

7.a KRYTERIA WYBORU WRAZ Z OPISEM   
WSPIERANIE PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

Wszystkie przyjęte kryteria wyboru są mierzalne i wykluczają dowolność interpretacyjną, co pozwala na niedyskryminującą ocenę wniosków i przejrzystość procedury oceny i wyboru operacji. 
Określono punkty należne za poszczególny stopień spełnienia kryterium i wskazano możliwe do przyznania punkt y (wagi), wykluczając możliwość przyznawania punktów ułamkowych. Ponadto 
kryteria zawierają wymogi określone dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kryteria są adekwatne do diagnozy, a ich powiązania zostały opisane. Kryteria premiują 
operacje przyczyniające się do osiągania celów i wpływają na osiąganie wskaźników produktu i rezultatu, gdyż bezpośrednio się do nich odnoszą. Ocena według kryteriów odbywać się będzie 
w oparciu o dokumentację wniosku i załączone do niego dokumenty, w tym o wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru. 
 

Wagi punktowe, opis sposobu spełnienia i źródeł weryfikacji kryteriów: 
 

L.p. Treść kryterium 

Spełnienie kryterium Sposób 
przyznawania 
wag 

Sposób i źródło informacji do weryfikacji kryterium 
Zakres  

Należne 
punkty 

1. 

Operacja wpłynie 
pozytywnie na sytuację 
grup defaworyzowanych 
na rynku pracy: kobiet, 
osób do 25 r.ż., osób 
powyżej 50 r.ż. 

Operacja zakłada podjęcie 
działalności przez osoby 
należące do co najmniej 
jednej z grup 
defaworyzowanych lub 
zatrudnienie osób 
należących do grup 
defaworyzowanych: kobiety, 
osoby do 25 r.ż. lub osoby 
powyżej 50 r.ż. 
  

 
4 pkt 

 
0 pkt  
lub  

4 pkt 

Kryterium to odnosi się do elementu diagnozy jakim jest niewystarczająca liczba miejsc pracy oraz istnienie grup  
o utrudnionym dostępie do rynku pracy, zdefiniowanych jako defaworyzowane. 
Kryterium premiuje operacje, które przyczynią się w znaczący sposób do osiągnięcia celu ogólnego 2 Rozwinięta 
przedsiębiorczość i zwiększone zatrudnienie na obszarze LSR poprzez zwiększenie liczby miejsc pracy oraz wskaźnika 
rezultatu liczba utworzonych miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych. 
Zatrudnienie oznacza: utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty, na którym zatrudnienie 
nastąpi na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę. Wnioskodawca gwarantuje utrzymanie miejsca 
pracy przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.  
 
W przypadku samozatrudnienia weryfikacja nastąpi na podstawie Dokumentu tożsamości. W przypadku zatrudnienia 
punkty otrzyma wnioskodawca, który wraz z wnioskiem złożył Zobowiązanie wnioskodawcy do zatrudnienia osoby 
przynależącej do grupy defaworyzowanej w formie oświadczenia. 
4 punkty otrzyma operacja zakładająca podjęcie działalności przez osoby należące do co najmniej jednej z grup 
defaworyzowanych tj. kobiety, osoby do 25 r.ż. lub osoby powyżej 50 r.ż. lub zatrudnienie osób należących do co najmniej 
jednej z grup defaworyzowanych tj. kobiety, osoby do 25 r.ż. lub osoby powyżej 50 r.ż.  
W kryterium nie sumuje się punktów za przynależność do więcej niż jednej grupy defaworyzowanej.  
0 punktów otrzymuje operacja, która nie spełnia warunków. 

ZAŁĄCZNIK NR  7.a                                                                                                                 
DO PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH 
LSR LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZIELONE ŚWIATŁO NA 
OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD 
W ZAKRESIE WSPIERANIA  PODEJMOWANIA  
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 



 

2. 
Operacja będzie 
innowacyjna 
 

2A. w miejscowości 4 pkt 

0 pkt 
lub  

4 pkt  
lub  

5 pkt 
 

Kryterium to odnosi się do diagnozy oraz wniosków z analizy SWOT, gdyż na etapie konsultacji i opracowania danych 
zastanych wskazano na następujące problemy: niska konkurencyjność gospodarcza obszaru, która może zostać 
zniwelowana przez zastosowanie innowacji. 
 
Przez innowacyjność rozumie się wdrożenie nowej usługi, produktu w odniesieniu do obszaru, na którym będzie ona 
realizowana. W ocenie innowacyjności brany pod jej kontekst terytorialny, a więc ocena czy operacja jest innowacyjna  
w skali 1 miejscowości  czy 1 gminy obszaru  LSR,  przekłada się to na przyznaną liczbę punktów. 
 
Pracownicy biura w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy w obecności Wnioskodawcy generują wydruki z 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, potwierdzające spełnienie kryterium. Rada Decyzyjna 
podczas oceny wniosków weryfikuje wydruki z Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej  (CEIDG) 
przygotowane przez pracowników biura. 
Weryfikowane pole we Wpisie CEDIG : Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD) 
Jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy w danej miejscowości nie zarejestrowano działalności z 
podstawowym kodem PKD Wskazanym przez wnioskodawcę przyznane zostaje 4 punktów Jeżeli w danej gminie w dniu 
składania wniosku o przyznanie pomocy nie zarejestrowano działalności z podstawowym kodem PKD Wskazanym przez 
wnioskodawcę przyznane zostaje 5 punktów.  
 
Kod PKD sprawdzany przez Rade Decyzyjna  przyjęty jest  w oparciu o informacje zawarte we Wniosku o Przyznanie 
Pomocy (część B.III. OPIS PLANOWANEJ OPERACJI, pole 1.4 Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru 
operacji przez LGD oraz Załącznik biznesplan - sekcja IV punkt  4.1.punkt   przedmiot i zakres planowanej działalności 
gospodarczej według kodu PKD- Podstawowa (podejmowana / rozwijana), a także sekcja VII – Zakres rzeczowo 
finansowy operacji i sekcja IX – projekcja finansowa dla operacji, gdyż poszczególne elementy zakresu rzeczowo-
finansowego muszą być adekwatne do profilu uruchamianej działalności).  
 
Operacja otrzyma  0 pkt. lub 4 pkt  lub 5 pkt.  
0 punktów otrzymuje operacja, która nie spełni żadnego z warunków. 

2B. w gminie 5 pkt 



 

3. 

Wpływ operacji  na 
ochronę środowiska 
i na przeciwdziałanie 
zmianom klimatu. 

Przewidziano zastosowanie 
rozwiązań sprzyjających 
ochronie środowiska  
lub klimatu 
 

2 pkt 
0 pkt 
lub 

2 pkt 

Kryterium to odnosi się do diagnozy oraz wniosków z analizy SWOT, gdyż na etapie konsultacji i opracowania danych 
zastanych wskazano na następujący problem: duże zagrożenie dla obszaru jakim jest pogorszenie stanu środowiska 
naturalnego. Spójność kryterium z diagnozą obrazuje ujęcie w celach lub przedsięwzięciach bądź innych kryteriach tych 
aspektów. Punkty otrzymają operacje, w ramach których przewidziano wprowadzenie rozwiązań sprzyjających ochronie 
środowiska lub klimatu. 
 
Weryfikacja kryterium nastąpi w oparciu o informacje zawarte we Wniosku o Przyznanie Pomocy (część B.III. OPIS 
PLANOWANEJ OPERACJI, pole 1.4 Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD), oraz 
w Biznesplanie część IV - Opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy,  
4.1 - Opis planowanej operacji – ogólne informacje o planowanej działalności gospodarczej, pole 8 - Wpływ operacji  
na ochronę środowiska oraz pole 9 -Wpływ operacji na przeciwdziałanie zmianom klimatu. 
 
Przeciwdziałanie zmianom klimatu zachodzi poprzez wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń  
i sprzętu ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne, natomiast w organizacji wykonywania 
usług zastosowane będą rozwiązania służące oszczędności zasobów, energii, wody, działania sprzyjające niskiej emisji. 
Rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu to m.in.: zakup energooszczędnych maszyn urządzeń, narzędzi 
sprzętów, zastosowanie nowoczesnych technologii odzyskiwania ciepła, zastosowanie ekologicznych rozwiązań 
gospodarki odpadami, zastosowanie ekologicznych materiałów, - wykorzystanie usług nie oddziałujących negatywnie na 
środowisko, - promowanie walorów środowiska naturalnego,  podnoszenie świadomości ekologicznej,  promowanie postaw 
prośrodowiskowych i proklimatycznych, przeciwdziałanie pogorszeniu stanu środowiska naturalnego i zmianom 
klimatycznym. 
 
Operacja otrzyma  0 pkt lub 2 pkt  
0 punktów otrzymuje operacja, która nie spełni żadnego z warunków. 

4. 

 
Kwalifikacje i 
doświadczenie zawodowe 
wnioskodawcy 

Wnioskodawca przedstawił 
informacje i dokumenty na 
temat  
swoich kwalifikacji  
związanych z planowaną do 
podjęcia działalnością 
gospodarczą) 

3 pkt 

0 pkt  
lub 

3 pkt 
lub  

6 pkt 

Kryterium wpłynie pozytywnie na zmniejszenie ryzyka niedotrzymania przez beneficjentów warunku prowadzenia 
działalności nieprzerwanie w czasie okresu związania z celem, poprzez wykazanie przygotowania merytorycznego  
do uruchomienia firmy, w szczególności w wybranej w ramach operacji branży. Preferowani będą wnioskodawcy lepiej 
przygotowani, co wpłynie pozytywnie na realizację celów w ramach LSR w skali długoterminowej. 
Punkty otrzymają operacje, w ramach których wnioskodawca przedstawi dodatkowe informacje na temat swoich 
kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. 
 
Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we Wniosku o Przyznanie Pomocy (część B.III. OPIS PLANOWANEJ 
OPERACJI, pole 1.4 Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD) lub Biznesplanie (pole 
2.3 Stan przygotowań do podjęcia/rozwijania działalności gospodarczej i jej wykonywania) oraz przedłożone dokumenty.  
Punkty otrzyma Beneficjent, który wykaże przygotowanie merytoryczne do podjęcia i prowadzenia działalności 
gospodarczej, w szczególności w wybranej przez siebie branży, we wskazanych zakresach kwalifikacje i/lub 
doświadczenie zawodowe.  
Wnioskodawca przedstawił dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje w zakresie uruchamianej działalności. 
Weryfikacja nastąpi w oparciu o dokumenty załączone do wniosku: certyfikaty, dyplomy ukończenia kursów, szkoleń, 
kierunków studiów etc. bezpośrednio związanych z planowaną do podjęcia działalnością 
Liczba dokumentów złożonych w ramach danej kategorii nie ma wpływu na liczbę punktów 
 
Wnioskodawca przedstawił dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia zawodowego w  zakresie uruchamianej 
działalności. Weryfikacja nastąpi w oparciu o dokumenty załączone do wniosku: świadectwa pracy, umowy o pracę, 
cywilnoprawne, umowy wolontariackie itp. potwierdzające doświadczenie w danej branży.  
 
Operacja spełniająca warunek otrzyma 0 pkt lub 3 pkt lub 6 pkt 
0 punktów otrzymuje operacja, która nie spełni kryterium. 

Wnioskodawca przedstawił 
informacje i dokumenty na 
temat swojego 
doświadczenia 
zawodowego związanego z 
planowaną do podjęcia 
działalnością gospodarczą 
 

3 pkt 



 

5. Czas realizacji operacji 

7A. Do 6 miesięcy 5 
0 pkt 
lub 

4 pkt  
lub 

5 pkt. 

Preferuje się operacje o najkrótszym planowanym czasie realizacji (liczonym od podpisania umowy do złożenia wniosku  
o płatność ostateczną).  
 

Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy (część B.III. OPIS PLANOWANEJ 
OPERACJI, pole 1.4 Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD) oraz o dokument 
dostarczony przez wnioskodawcę: Oświadczenie o planowanym czasie realizacji operacji. 
 
Operacja otrzyma 4 pkt lub 5 pkt. 
0 punktów otrzymuje operacja, która nie spełni żadnego z warunków. 

7B. Do 9 miesięcy 4 

 6. 

W dniu składania wniosku 
Wnioskodawca jest 
zameldowany 
nieprzerwanie na pobyt 
stały lub czasowy na 
obszarze objętym LSR od 
co najmniej 12 miesięcy. 

Wnioskodawca przedstawił 
zaświadczenie  
o zameldowaniu stałym  
lub czasowym wskazujące 
na okres zameldowania. 

5 pkt 
0 pkt 
lub 

5 pkt 

Punkty otrzyma Beneficjent, który jest zameldowany na obszarze LSR przez okres co najmniej 12 miesięcy. 
Weryfikacja nastąpi w oparciu o: 
- informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy (część B.III. OPIS PLANOWANEJ OPERACJI,  
pole 1.4 Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD); 
- dokument przedstawiony przez Wnioskodawcę – Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu 
stałego lub czasowego, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem Wniosku o Przyznanie Pomocy. 
 
Operacja spełniająca warunek otrzyma 5 pkt. 
0 punktów otrzymuje operacja, która nie spełni kryterium. 

7. 

Operacja nie przewiduje 
ponoszenia kosztów robót 
budowlanych  
/materiałów budowlanych 
a także prac 
wymagających 
zgłoszeń/pozwoleń na 
budowę 

Brak w Biznesplanie 
wydatków związanych  
z przeprowadzeniem  
robót budowlanych  
oraz zakupu materiałów 
budowlanych oraz prac 
wymagających 
zgłoszeń/pozwoleń na 
budowę. 

9 pkt 
0 pkt 
 lub  

9 pkt 

Preferowane będą operacje, które zakładają zakup środków maszyn lub urządzeń i wyposażenia, w których  
nie przewiduje się: 

• ponoszenia kosztów  robót budowlanych   

• ponoszenia kosztów materiałów budowlanych 

• ponoszenia kosztów dostosowania budynków lub pomieszczeń do prowadzenia działalności gospodarczej 
adaptacji budynków 

• zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji pozwoleń na budowę 

• prac remontowo budowlanych objętych operacją 

• zmiany sposobu użytkowania  
 

Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we Wniosku o Przyznanie Pomocy (część B.III. OPIS PLANOWANEJ 
OPERACJI, pole 1.4 Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD) oraz biznesplanie – 
sekcja VII punkt 7.1 – wyszczególnienie kosztów (rodzaj wydatku) – ocenie podlega fakt, czy wśród przedstawionych 
wydatków nie wykazano wydatków na roboty budowlane oraz zakup materiałów budowlanych (zgodnie z katalogiem robót 
budowlanych wynikającym z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót 
budowlanych). 
  
Operacja spełniająca warunek otrzyma 9 pkt. 
0 punktów otrzymuje operacja, która nie spełni kryterium. 

 
 
 
 
 
8. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.A Kompletność 

dokumentacji konkursowej 
2 pkt 

 

0 pkt 
Lub 
2 pkt 
lub 

4 pkt 
 

Realizacja przedmiotowego kryterium wychodzi na wprost potrzebie wyboru do dofinansowania operacji wysokiej jakości, 
dobrze przygotowanych do realizacji, charakteryzujących się racjonalnością spójnością informacji zawartych we wniosku  
o przyznanie pomocy i biznesplanie , a tym samym wysoką efektywnością wydatkowania środków publicznych. W tym 
zakresie w oparciu o charakterystykę projektu przedstawioną w dokumentacji złożonej w ramach naboru wniosków 
(wniosek wraz z załącznikami) rada może przyznać 0 lub 2 lub 4 punkty. 
 
Punkty otrzymają operacje, w których: 
A. Dokumentacja konkursowa zawiera wszystkie niezbędne załączniki  w dniu składania wniosku do LGD. 



 
 
 

 
Kompletność i spójność 
złożonej dokumentacji 
aplikacyjnej  

10.B Uzasadnienie  
i potwierdzenie poziomu 
przyjętych kosztów. 

2 pkt 
 

B. Dla każdego wydatku niezbędnego do realizacji  z zakresu rzeczowo-finansowego operacji (tabela VII. Biznesplanu) 
wskazano uzasadnienie  oraz  załączono dokument potwierdzający  poziom przyjętej ceny (oferta, wydruk ze strony 
internetowej, kosztorys) Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen są uszeregowane i są ponumerowane  
w takiej kolejności jak pozycje w tabeli VII.1 Biznesplanu, do których się odnoszą. 

Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie informacji zawartych we Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz Biznesplanie 

oraz dokumentów przedstawiony przez Wnioskodawcę 

Operacja otrzyma  2 pkt lub 4 pkt  
0 punktów otrzymuje operacja, która nie spełni żadnego z warunków. 

Maksymalna liczba punktów:   40 pkt 
Minimalna liczba wymagana:   16 pkt 
 


