
                                                         

 

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków Nr 2/2021 

 
LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI W ZAKRESIE:  

 

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
 

 

Lp. Lokalne kryterium 

oceny operacji 
Opis kryterium lokalnego oceny operacji 

Przyznana 

ocena 

1.  

Przygotowanie 

zawodowe 

wnioskodawcy    
 

Preferuje się  wnioskodawców 

posiadających doświadczenie w branży, w 

której chcą założyć/rozwijać 

przedsiębiorstwo. Należy udokumentować 

doświadczenie i opisać powiązanie z 

planowaną operacją: 

 brak kwalifikacji i doświadczenia – 

0 pkt. 

 wnioskodawca wykazał 

doświadczenie – 1 pkt. 

 

2.  
Udział własny 

Wnioskodawcy  

Preferuje operacje, dla których wkład 

własny Wnioskodawcy przekracza 

intensywność pomocy określoną w PROW 

2014-2020: 

 wkład własny Wnioskodawcy nie 

przekracza intensywności pomocy – 0 

pkt. 

 wkład własny Wnioskodawcy 

przekracza intensywność pomocy o 5% 

– 1 pkt. 

 wkład własny Wnioskodawcy 

przekracza intensywność pomocy o 

10% – 2 pkt. 
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3.  

Wpływ operacji na  

osoby z grup 

defaworyzowanych 

ze względu na dostęp 

do rynku pracy 

Preferuje się operacje, których 

wnioskodawca lub osoba planowana do 

zatrudnienia w wyniku realizacji tej 

operacji należy do grup 

defaworyzowanych ze względu na dostęp 

do rynku pracy zdefiniowanych w LSR. 

Należy wykazać przynależność do grup 

defaworyzowanych ze względu na dostęp 

do rynku pracy: 

 operacja nie przewiduje zatrudnienia/ 

samozatrudnienie osoby z ww. grup –  

0 pkt. 

 operacja przewiduje 

zatrudnienie/samozatrudnienie,  

co najmniej 1 osoby z ww. grup –  

3 pkt. 

 

4.  
Innowacyjność 

operacji  

Preferuje się operacje innowacyjne w skali 

danego przedsiębiorstwa i/lub obszaru 

LSR. Należy wykazać na czym polega 

innowacyjność operacji: 

 operacja nie jest innowacyjna – 0 pkt. 

 operacja jest innowacyjna w skali 

danego 

przedsiębiorstwa – 1 pkt. 

 operacja jest innowacyjna w skali 

obszaru LSR – 2 pkt. 

 

5.  

Wpływ operacji na 

rozwój i promocję 

turystyki oraz 

dziedzictwa 

kulturowego obszaru 

LGD  

Działalność, której dotyczy operacja jest 

związana z rozwojem i promocją turystyki 

oraz dziedzictwa kulturowego obszaru 

LGD:  

 operacja nie dotyczy ww. zakresu – 0 

pkt. 

 operacja dotyczy ww. zakresu – 5 pkt.           

 

 

6.  
Gotowość do 

realizacji operacji 

Preferuje Wnioskodawców, którzy 

przedłożyli kompletną dokumentację 

zawierającą wszystkie dokumenty, w tym 

oferty, projekty budowlane, kosztorysy, 

zgody, pozwolenia, opinie niezbędne do 

realizacji tej operacji: 

 Wnioskodawca przedłożył 

dokumentację zawierającą braki – 0 

pkt. 

 Wnioskodawca przedłożył kompletną 

dokumentację – 1 pkt. 

 

7.  
Wpływ na ochronę 

środowiska lub 

klimatu 

Preferuje się operacje przewidujące 

zastosowanie rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska lub klimatu. Należy 

opisać planowane rozwiązania: 

 operacja nie przewiduje zastosowania 

ww. rozwiązań – 0 pkt. 

 operacja przewiduje zastosowanie ww. 

rozwiązania – 1 pkt. 

 



8.  
Korzystanie z 

doradztwa w biurze 

LGD 

Preferuje operacje, które na etapie 

przygotowania dokumentacji aplikacyjnej 

były konsultowane w biurze LGD: 

 operacja nie była konsultowana w 

biurze LGD – 0 pkt. 

 operacja była konsultowana w biurze 

LGD – 2 pkt. 

 

SUMA PUNKTÓW  

Maksymalna liczba punktów – 17 pkt 

Minimalna liczba punktów (30% z max liczby punktów) – 5,1 pkt 

Kryteria nr  2, 4 i 6 uzasadniają realizację operacji w ramach LSR. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


