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KRYTERIA WYBORU OPERACJI  

DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Lp. Kryterium Opis Uzasadnienie Punktacja 

 
Źródło 

weryfikacji 
 

1. 

Prowadzenie 
działalności 

gospodarczej na 
obszarze LGD 

Preferuje się projekty składane przez 
beneficjentów nieprzerwanie prowadzących 
działalność gospodarczą na obszarze LGD 

przez co najmniej 6 miesięcy przed datą 
złożenia wniosku o przyznanie pomocy 

Z analizy dotychczas przeprowadzonych naborów 
wniosków wynika, że prowadzenie działalności 

gospodarczej na obszarze LGD przez dłuższy okres 
czasu wpływa na prawidłowe przygotowanie wniosku                 

o przyznanie pomocy: zmniejsza liczbę błędów                     
i rozbieżności w dokumentach dołączanych do wniosku 
a tym samym zmniejsza liczbę uzupełnień i uwag oraz 
skraca czas weryfikacji wniosku. Ma to duże znaczenie 
biorąc pod uwagę czas, jaki pozostał do zakończenia 

okresu programowania PROW 2014-2020 

Wnioskodawca przez okres co najmniej 6 miesięcy 
przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy 
prowadził działalność gospodarczą na obszarze 
LGD – 5 pkt. 
 

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą 
na obszarze LGD krócej niż 6 miesięcy przed 
złożeniem wniosku o przyznanie pomocy – 1 pkt. 

Oświadczenie 
wnioskodawcy  

oraz  
weryfikacja we 

właściwym 
rejestrze  

(CEIDG, KRS)  

2. 
Okres realizacji 

projektu 
Preferuje się projekty z krótkim okresem 

realizacji 

Wprowadzenie kryterium wynika z krótkiego czasu, jaki 
pozostał do zakończenia okresu programowania PROW 

2014 - 2020 

Okres zakończenia realizacji projektu i złożenia 
wniosku o płatność końcową będzie nie dłuższy 
niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy 
przyznania pomocy  - 5 pkt. 
 

Okres zakończenia realizacji projektu i złożenia 
wniosku o płatność końcową będzie dłuższy niż 
12 miesięcy od daty podpisania umowy przyznania 
pomocy – 0 pkt. 

Oświadczenie 
wnioskodawcy   
oraz informacje 

zawarte   
we wniosku                            
o przyznanie 

pomocy                                
i załącznikach  

3. 
Wkład własny 
beneficjenta 

Preferuje się projekty, w których wkład 
własny beneficjenta jest wyższy niż 

minimalny wymagany dla danego typu 
operacji i beneficjenta 

Kryterium jest uzasadnione ograniczoną wysokością 
środków finansowych dostępnych w ramach LSR w 

stosunku do potrzeb lokalnych. Większy wkład własny 
oznacza więcej środków finansowych pozostałą do 
rozdysponowania na wsparcie innych projektów. 

Wkład własny beneficjenta jest większy o min. 5% 
niż minimalny wymagany dla danego typu operacji 
i beneficjenta - 2 pkt. 
 

Wkład własny beneficjenta jest na poziomie 
wymaganego minimum dla danego typu operacji i 
beneficjenta  - 0 pkt. 

Informacje zawarte  
we wniosku o 

przyznanie pomocy 
i załącznikach 

4. 
Wnioskowana 
kwota pomocy 

Preferuje się projekty, w których 
wnioskowana kwota pomocy jest niższa niż 
maksymalna dostępna dla danego działania i 

typu beneficjenta 

Kryterium jest uzasadnione ograniczoną wysokością 
środków finansowych dostępnych w ramach LSR 
Mniejsza wnioskowana kwota pomocy umożliwi 

realizację większej liczby projektów. 

Wnioskowana kwota pomocy jest niższa niż 200 
tys. zł – 3 pkt. 
 

Wnioskowana kwota pomocy jest równa lub 
wyższa 200 tys. zł - 1 pkt. 

Wniosek o 
przyznanie pomocy 

i załączniki 

5. 
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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6. 
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 

7. 

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 

8 
Innowacyjny 

charakter projektu 
 

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 rozwoju istniejącego 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 
i załącznikach 

SUMA PUNKTÓW  

Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów 30 

Minimalna liczba punktów konieczna do wyboru operacji do dofinansowania 18 

 


