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KRYTERIA WYBORU OPERACJI  

DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 Wsparcie zakładania działalności gospodarczej na obszarze LGD  
 

Lp. Kryterium  Opis Uzasadnienie Punktacja Źródło weryfikacji 

1. 

Wpływ projektu 
na wspieranie 

lokalnej 
gospodarki 

obszaru LGD 

Preferuje się projekty, w których oprócz 
samozatrudnienia w ramach założonej 

działalności gospodarczej, przewidziano 
utworzenie dodatkowych miejsc pracy  

Kryterium ma wpływ na większą liczbę utworzonych 
nowych miejsc pracy i pozwoli ograniczyć opisany w 
diagnozie problem związany z dużym bezrobociem                   
i niewystarczającą liczbą podmiotów gospodarczych 

generujących nowe miejsca pracy. Kryterium zapewnia 
osiągnięcie wskaźnika rezultatu Liczba utworzonych miejsc 
pracy (w tym liczba miejsc pracy utworzonych przez osoby z grup 

defaworyzowanych) 

 

W ramach realizacji projektu przewiduje 
się utworzenie dodatkowych miejsc pracy 

w liczbie min. ½ etatu - 2 pkt. 
 

W ramach realizacji projektu nie 
przewiduje się utworzenia dodatkowych 

miejsc pracy – 1 pkt. 

Informacje zawarte 
we wniosku o 

przyznanie pomocy 
i załącznikach  

2. 
Status 

wnioskodawcy 

Preferuje się projekty składane przez 
przedstawicieli grup defaworyzowanych pod 
względem dostępu do rynku pracy tj. osoby 
do 35 roku życia, osoby po 50 roku życia, 

osoby bezrobotne 

Kryterium wpływa na poprawę dostępu do rynku pracy 
dla przedstawicieli grup defaworyzowanych określonych 
w LSR. Zgodnie z diagnozą na obszarze LGD wskazano 

na duże problemy ze znalezieniem pracy szczególnie 
wśród osób młodych i po 50 roku życia. Kryterium 

zapewnia osiągnięcie wskaźnika rezultatu Liczba nowych 
podmiotów gospodarczych (w tym liczba podmiotów założonych 

przez osoby z grup defaworyzowanych.) 

Wnioskodawca jest osobą bezrobotną 
 – 3 pkt. 

Wnioskodawca jest osobą bezrobotną w 
wieku do 35 lat lub po 50 roku życia  

– 5 pkt. 
Wnioskodawca jest osobą pracującą w 
wieku do 35 lat lub po 50 roku życia  

– 2 pkt. 
Wnioskodawca nie jest przedstawicielem 

grupy defaworyzowanej – 1 pkt. 

Informacje zawarte 
we wniosku o 

przyznanie pomocy, 
zaświadczenie z 

PUP 

3. 
Kwalifikacje 

wnioskodawcy 

Preferuje są wnioskodawców posiadających 
doświadczenie zawodowe, wykształcenie 

kierunkowe lub inne kwalifikacje do 
prowadzenia danego typu działalności 

Kryterium pozwala ocenić stopień przygotowania 
wnioskodawcy do prowadzenia działalności 

gospodarczej, co zwiększy szanse na utrzymanie się 
podmiotu na rynku i ograniczy wskazany w diagnozie 

problem związany z niską przeżywalnością 
nowoutworzonych przedsiębiorstw na obszarze LGD.  

Wnioskodawca posiada doświadczenie 
zawodowe zbieżne z zakresem planowanej 

działalności – 3 pkt. 
Wnioskodawca posiada udokumentowaną 

wiedzę zbieżną z zakresem planowanej 
działalności – 2 pkt. 

Wnioskodawca nie posiada doświadczenia 
ani wiedzy z zakresu planowanej 

działalności – 0 pkt. 

Dokumenty 
dołączone do 

wniosku o 
przyznanie pomocy 
– świadectwa pracy, 
dyplomy, certyfikaty 

itp. 

4. 

Doradztwo 
świadczone 
przez Biuro 

LGD 

Preferuje się wnioskodawców, którzy 
skorzystali z doradztwa świadczonego w 

Biurze LGD lub uczestniczyli w 
organizowanych przez LGD szkoleniach 
dotyczących poprawnego przygotowania 

wniosku o przyznanie pomocy 

Kryterium jest uzasadnione lepszym przygotowaniem 
wniosku do realizacji i spełnieniem kryteriów istotnych z 

punktu widzenia realizacji założeń i celów Strategii    

Wnioskodawca skorzystał z doradztwa 
świadczonego w Biurze LGD lub 

uczestniczył w szkoleniach 
organizowanych przez LGD- 2 pkt. 

Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa i 
nie uczestniczył w szkoleniach 

organizowanych przez LGD - 0 pkt. 

Rejestry 
udzielonego 
doradztwa 

prowadzone przez 
Biuro LGD, listy 

uczestników 
szkoleń 
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5. 
Gotowość 
projektu do 

realizacji  

Preferuje się projekty z kompletnie 
wypełnionym wnioskiem o przyznanie 

pomocy i zawierające wszystkie wymagane 
załączniki  

Kryterium wynika z konieczności skrócenia czasu oceny 
formalnej wniosku i premiuje wnioskodawców rzetelnie 

przygotowanych do realizacji projektów 

Wniosek jest przygotowany do realizacji 
tzn. został wypełniony w wymaganym 

instrukcją zakresie i dołączono do niego 
wszystkie wymagane załączniki – 5 pkt. 

Wniosek nie jest przygotowany do 
realizacji tzn. został wypełniony 

niekompletnie i nie zostały dołączone 
wymagane załączniki – 0 pkt.   

Wniosek o 
przyznanie pomocy 

i załączniki 

6. 

Informowanie o 
uzyskanej 
pomocy w 

ramach 
wdrażania LSR 

Preferuje się projekty, w których 
zaplanowano działania informujące o 

pomocy uzyskanej w ramach wdrażania LSR 
zawierające logo LGD „Nasze Roztocze” 

Kryterium wynika z dążenia do większej 
rozpoznawalności LGD i promocji efektów wdrażania 

LSR 

We wniosku o przyznanie pomocy 
zaplanowano działania informujące o 

pomocy uzyskanej w ramach wdrażania 
LSR zawierające logo LGD – 3 pkt. 

We wniosku o przyznanie pomocy nie 
zaplanowano działań informujących o 

pomocy uzyskanej w ramach wdrażania 
LSR  – 0 pkt. 

Informacje zawarte  
we wniosku o 

przyznanie pomocy 

7a. 

Innowacyjny 
charakter 
projektu 

(dla projektów z 
zakresu 

Przedsięwzięcia 
2.1.1. Wsparcie 

zakładania 
działalności 

gospodarczej  na 
obszarze LGD) 

Preferuje się projekty innowacyjne. 
Innowacyjność w LSR jest definiowana 
jako wprowadzenie w firmach nowego 

produktu, usługi lub procesu, przy 
tworzeniu których duże znaczenie będzie 
miało wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii, prac związanych ze zmniejszeniem 
energochłonności budynków i maszyn lub 

produkcja produktów przyjaznych 
środowisku (np. biodegradowalnych). 

Innowacyjność w LSR uzasadniona jest 
realizacją procesów inwestycyjnych z 

uwzględnianiem racjonalnego korzystania z 
unikatowych zasobów przyrodniczych i ich 

ochrony przed zmianami środowiska i 
klimatu, co jest podejściem dotychczas nie 

stosowanym w dokumentach strategicznych 
wdrażanych na obszarze LGD. 

 
Kryterium wynika z dążenia do promocji działań 

innowacyjnych i zapewnienia jak największego udziału 
projektów innowacyjnych we realizacji działań w ramach 
LSR, co wpłynie na ograniczenie zidentyfikowanych w 

diagnozie problemów obszaru związanych ze słabo 
rozwiniętym sektorem przemysłu i niewielką 

innowacyjnością przedsiębiorstw. Dodatkowo kryterium 
wynika ze zgłoszonych w procesie opracowania LSR 

potrzeb dotyczących poprawy efektywności 
energetycznej sektora prywatnego oraz wykorzystania 
sprzyjających warunków do rozwoju OZE. Kryterium 

zapewnia osiągnięcie wskaźnika produktu Liczba projektów 
polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa (w tym liczba 

projektów ukierunkowanych na innowacje) 

Projekt ma charakter innowacyjny 
 - 5 pkt. 

 
Projekt nie ma charakteru innowacyjnego  

- 0 pkt. 

Informacje zawarte  
we wniosku o 

przyznanie pomocy 

SUMA PUNKTÓW  

Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów 25 

Minimalna liczba punktów konieczna do wyboru operacji do dofinansowania 15 

 


