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LOKALNE KRYTERIA WYBORU  DOT. CELU OGÓLNEGO II-  

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD- dla podmiotów rozwijających działalność 

gospodarczą 

Operacja Kryterium 

Liczba punktów  

do przyznania 

Max. punktacja –18 pkt 

Min. punktowe-  7 pkt 

Objaśnienia 

Aby operacja została 

zakwalifikowana do 

dofinansowania musi być zgodna z 

LSR i uzyskać minimum 

punktowe. O kolejności na liście 

rankingowej decyduje liczba 

punktów, a w przypadku 

jednakowej liczby punktów termin 

złożenia wniosku. 
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1.Liczba nowych 

miejsc pracy 

utworzonych 

w wyniku realizacji 

projektu 

Liczba nowych miejsc 

pracy w przeliczeniu na 

pełne etaty średnioroczne 

utworzonych w wyniku 

realizacji projektu: 

3 i więcej – 3 pkt. 

2 – 2 pkt. 

1 – 1 pkt. 

Preferencje dla projektów 

tworzących więcej niż 1 miejsce 

pracy w przeliczeniu na pełne 

etaty średnioroczne . 

 

Wnioskodawca jest zobowiązany 

złożyć Oświadczenie o 

zobowiązaniu do utworzenia 

miejsca pracy i zatrudnieniu 

pracownika przez okres związania 

z celem. 

Ocena dokonywana w oparciu o 

informacje zamieszczone we 

wniosku, wynikające z planu 

ekonomicznego oraz dodatkowych  

dokumentów wymaganych przez 

LGD. 
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2. Okres 

prowadzenia 

działalności 

gospodarczej  

Wnioskodawca prowadzi 

działalność gospodarczą 3 

lata i więcej –– 2 pkt,  

Wnioskodawca prowadzi 

działalność gospodarczą 

mniej niż 3 lata - 1 pkt 

Preferencje dla podmiotów 

prowadzących działalność 

gospodarczą powyżej 3 lat.  

Czas prowadzenia działalności 

gospodarczej liczony jest na 

chwilę złożenia wniosku o 

przyznanie pomocy. 

Okres prowadzenia działalności 

gospodarczej ustala się na 

podstawie informacji 

dostarczonych przez 

Wnioskodawcę zgodnie z danymi 

w CEiDG/ KRS (zgodnie z 

rejestrem właściwym dla danego 

podmiotu) wg stanu na dzień 

złożenia wniosku o przyznanie 

pomocy. 
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3. Innowacyjność 

operacji 

Operacja o podobnym 

charakterze nie była 

wcześniej realizowana na 

terenie danej gminy – 1 pkt, 

Operacja o podobnym 

charakterze była wcześniej 

realizowana na terenie danej 

gminy – 0 pkt 

 

Przykładowy charakter 

operacji: 

Innowacyjność dotyczy 

wykorzystania lokalnych 

zasobów-1 pkt 

Innowacyjność dotyczy 

obszaru ochrony środowiska 

lub przeciwdziałania 

zmianom klimatu-1 pkt 

Innowacyjność dotyczy 

wdrożenie nowego na 

danym obszarze lub 

znacząco udoskonalonego 

produktu, usługi, procesu, 

organizacji – 1 pkt 

 

 

 

 

Preferencje dla projektów 

innowacyjnych w skali gminy oraz 

wykorzystujących poszczególne 

operacje o danym charakterze 

wskazane w punktacji. 

Jako innowacyjność rozumie się 

wdrożenie nowego na danym 

obszarze lub znacząco 

udoskonalonego produktu, usługi, 

procesu, organizacji lub nowego 

sposobu wykorzystania lub 

zmodernizowania istniejących 

lokalnych zasobów 

przyrodniczych, historycznych, 

kulturowych czy społecznych. 

Innowacyjna może być operacja 

nowatorska, niestandardowa, o 

eksperymentalnym charakterze, w 

nietypowy sposób podchodząca do 

lokalnych zasobów, tradycji, 

przyczyniających się do 

pozytywnych zmian na obszarze. 

Innowacyjne mogą być również 

operacje w obszarze ochrony 

środowiska czy przeciwdziałania 

zmianom klimatycznym a także 

związanych ze zwalczaniem 

ubóstwa czy włączeniem 

społecznym. 

Punkty sumują się. 

Ocena dokonywana w oparciu o 

informacje zamieszczone we 

wniosku oraz dodatkowych  

dokumentach wymaganych przez 

LGD. 

 Wnioskodawca musi wykazać 

innowacyjność. 

Kryterium jakościowe wymagające 

pisemnego uzasadnienia 

przyznanej liczby punktów. 
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4. Wykorzystanie 

technologii 

teleinformatycznych 

lub związanych z 

ochroną środowiska 

czy 

przeciwdziałania 

zmianom klimatu. 

W działalności, której 

dotyczy operacja zostaną 

wykorzystane technologie 

teleinformatyczne lub 

związane z ochroną 

środowiska lub 

przeciwdziałaniem 

zmianom klimatu – 1 pkt,  

w działalności, której 

dotyczy operacja nie 

zostaną wykorzystane 

technologie 

teleinformatyczne lub 

związane z ochroną 

środowiska lub 

przeciwdziałaniem 

zmianom klimatu – 0 pkt 

Preferencje dla wnioskodawców 

wykorzystujących technologie 

teleinformatyczne lub związane z 

ochroną środowiska lub 

przeciwdziałaniem zmianom 

klimatu. 

Poprzez technologie 

teleinformatyczne rozumie się 

m.in. powstawanie sklepów 

internetowych lub  

      rozwiązań sprzedaży przez 

internet usług turystycznych. 

Wskazanie zakupu wyłącznie 

sprzętu komputerowego nie jest 

wykorzystaniem technologii 

teleinformatycznej.  

Przez technologie związane z 

ochroną środowiska lub 

przeciwdziałanie zmianom klimatu 

rozumie się m.in. OZE lub 

technologie przyjazne środowisku. 

Ocena dokonywana w oparciu o 

informacje zamieszczone we 

wniosku oraz dodatkowych  

dokumentach wymaganych przez 

LGD. 

Kryterium jakościowe wymagające 

pisemnego uzasadnienia 

przyznanej liczby punktów 
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5. Zasięg i zakres 

projektu pod 

względem grupy 

odbiorców 

Projekt zakłada 

zatrudnienie osób  z grup 

defaworyzowanych w 

następujących kategoriach: 

 Długotrwale bezrobotnych 

– 2 pkt 

Młodzież w wieku 18+35- 

2 pkt 

osoby w wieku 50+ - 2 pkt 

 

 

 

 

 

Projekt nie uwzględnia 

działań skierowanych do 

grup defaworyzowanych – 

0 pkt 

 

 

Preferencje dla projektów 

uwzględniających zatrudnienie 

osób z grup defaworyzowanych, 

zdiagnozowanych w oparciu o 

konsultacje społeczne. 

Bezrobotny rozumiany jest jako 

osoba długotrwale bezrobotna, 

której statut jest potwierdzony 

przez Powiatowy Urząd Pracy w 

Zawierciu. 

Młodzież rozumiana jest jako 

mieszkaniec LGD w wieku od 18-

35 r. życia (ukończony rok życia). 

Osoby w wieku 50+ to 

mieszkańcy LGD, którzy 

ukończyli w dniu podjęcia udziału 

w operacji 50 lat (podpisania 

umowy o pracę)  

Punkty sumuje się w przypadku 

zatrudnienia osób spośród  

określonych kategorii grup 

defaworyzowanych, np. 

Wnioskodawca zatrudnia 1 

długotrwale bezrobotnego- 

otrzymuje 2 pkt oraz 1 osobę w 

wieku 50+-otrzymuje kolejne 2 

pkt. W ten sposób otrzymuje 4 pkt. 

Zatrudnienie np. osoby młodej 

będącej długotrwale bezrobotną 

nie powoduje otrzymania 4 pkt. 

Kategorie punktowane są odrębnie. 

Ocena dokonywana w oparciu o 

informacje zamieszczone we 

wniosku oraz dodatkowych  

dokumentach wymaganych przez 

LGD. 

 

6.  Wkład własny 

Wnioskodawcy 

Operacje przewidujące 

wkład własny wyższy niż  

40% -1 pkt 

 

Operacje nie przewidujące 

wkładu własnego wyższego 

niż 40 % -0 pkt 

Preferencje dla operacji 

przewidujących wkład własny 

wyższy niż 40 %.  

 

Ocena dokonywana w oparciu o 

informacje zawarte we wniosku,  

planie ekonomicznym oraz 

dodatkowych  dokumentach 

wymaganych przez LGD. 
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7.  Korzystanie z 

doradztwa w biurze 

LGD 

Wnioskodawca korzystał z 

doradztwa w biurze LGD 

- 1 pkt 

Wnioskodawca nie 

korzystał z doradztwa w 

biurze LGD- 0 pkt. 

Preferencje dla Wnioskodawców 

korzystających z doradztwa w 

biurze LGD, co będzie miało 

przełożenie na wartość 

merytoryczną wniosku. 

Ocena dokonywana w oparciu o 

listy z doradztwa. 

 

 

 


