
Przedsięwzięcie: Podejmowanie działalności gospodarczej 

Lokalne kryteria 

oceny operacji 

Adekwatność do diagnozy lub/i analizy 

SWOT/Odniesienie do wskaźników 

produktu i rezultatu/Preferencje 

Liczba 

punktów 

Uzasadnie

nie 

Operacja zakłada 

utworzenie więcej, 

niż jednego miejsca 

pracy  

Tak – 1 pkt 

Nie – 0 pkt 

Liczba miejsc liczona średniorocznie   

Operacja jest 

połączona z 

podnoszeniem 

kompetencji. 

TAK – 2pkt.  

NIE – 0 pkt 

Preferuje się operacje kompleksowe. 

Wzrost kompetencji zawodowych daje 

większe szanse trwałości efektu. 

Wnioskodawca  deklaruje podniesienie 

swoich kompetencji i/lub 

pracowników w zakresie planowanej 

działalności gospodarczej i 

jednocześnie wskazuje,  jakie nakłady 

finansowe poniesie z  tego tytułu w 

dokumentach aplikacyjnych/ 

zestawieniu finansowo-rzeczowym 

wniosku o przyznanie pomocy lub 

wskazuje inne źródła finansowania co 

będzie stanowiło potwierdzenie 

planowanych działań.  

Kryterium obiektywne i mierzalne. 

  

Operacja jest 

innowacyjna: 

TAK – 2 pkt 

NIE – 0 pkt 

 

 Tzn. wprowadza na terenie gminy, w 

której zaplanowano operację do 

realizację operacji: 

- nowy lub znacząco ulepszony produkt 

obejmujący znaczące ulepszenia 

parametrów technicznych, 

komponentów, materiałów lub 

funkcjonalności,  

- nową metodę marketingową 

obejmującą znaczące zmiany w 

wyglądzie produktu, jego opakowaniu, 

pozycjonowaniu, promocji, polityce 

cenowej lub modelu biznesowym,  

- nowy proces w metodach 

wytwarzania wyrobów lub metodach 

świadczenia usług, a także w 

sposobach docierania z produktem do 

odbiorców, 

  



- nową metodę organizacji w 

biznesowych praktykach 

przedsiębiorstwa, organizacji miejsca 

pracy lub też w relacjach 

zewnętrznych. 

Obowiązek udowodnienia 

innowacyjności leży po stronie 

wnioskodawcy.   

Projekt ma charakter 

wyłącznie budowlany 

TAK – 0 pkt. 

NIE – 5 pkt. 

Projekt ma charakter budowlany, gdy 

wymaga zgodnie z przepisami prawa 

zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

lub pozwolenia na budowę lub gdy 

maksymalna kwota środków 

finansowych pochodzących z  

refundacji przeznaczonych na budowę, 

remont, adaptację, modernizację  

przekracza 60%. 

  

Czy Wnioskodawca 

jest reprezentantem 

grupy 

defaworyzowanej? 

TAK – 4 pkt. 

NIE – 0 pkt. 

Preferuje się projekty realizowane 

przez kobiety, jako grupę 

defaworyzowaną w kontekście dostępu 

do rynku pracy.  

 

  

Planowane do 

poniesienia koszty są 

uzasadnione 

zakresem operacji.  

TAK – 2 pkt 

NIE – 0 pkt 

Wymaga się, aby wszystkie 

zaplanowane do poniesienia koszty 

były uzasadnione zakresem 

  

Wnioskodawca 

posiada wiedzę i/lub 

doświadczenie w 

zakresie planowanej 

operacji i dołączył 

dokumenty je 

potwierdzające  

TAK – 5 pkt lub 

Wnioskodawca 

posiada wiedzę i/lub 

doświadczenie w 

zakresie planowanej 

operacji 

TAK – 3 pkt 

 Posiadane doświadczenie daje 

większe szanse prawidłowej realizacji 

operacji.  

  



NIE – 0 pkt 

Działalność, której 

dotyczy operacja 

przewiduje 

zastosowanie 

rozwiązań  

sprzyjających 

ochronie środowiska 

lub przeciwdziałanie 

zmianom klimatu. 

Tak – 3 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

Wnioskodawca wskazuje jakie nakłady 

finansowe poniesie z  tego tytułu w 

zestawieniu finansowo-rzeczowym 

wniosku o przyznanie pomocy i w 

biznesplanie.  

Mogą to być działania polegające na: 

zwiększaniu lub rewitalizowaniu 

terenów zieleni, nasadzeniach drzew, 

krzewów, roślin, poprawie małej 

retencji,  wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii, przeciwdziałanie emisji 

gazów, zastosowanie rozwiązań 

gwarantujących oszczędność 

surowcową, energooszczędność, 

oszczędność wody, itp. 

Wnioskodawca powinien szczegółowo 

uzasadniać fakt spełniania kryterium, 

a uzasadnienie musi mieć 

odzwierciedlenie w planowanych 

kosztach inwestycyjnych. 

Kryterium weryfikowane będzie na 

podstawie zapisów w dokumentach 

aplikacyjnych. 

  

Wartość 

merytoryczna i 

kompletność  

projektu:  

Projekt jest spójny, 

zawiera szczegółowy 

opis, został 

uzasadniony, w 

szczególności w 

kontekście lokalnych 

warunków a 

załączone dokumenty 

potwierdzają te dane  

W stopniu znacznym – 

5 pkt 

W stopniu 

umiarkowanym – 3 

pkt 

Ocenie podlega możliwość realizacji 

operacji i osiągnięcia jego efektów, 

prawidłowość opisu projektu, w tym 

konsekwencja, uzasadnienie.  

  



W niewielkim stopniu 

– 0 pkt.  

 

Okres realizacji 

operacji będzie nie 

dłuższy niż 9 miesięcy 

liczony od daty 

podpisania umowy na 

wsparcie: 

TAK – 5 pkt 

NIE – 0  

 

Ze względu za ograniczony czas 

wdrażania LSR, preferuje się operacje, 

których okres realizacji nie przekracza 

9 miesięcy.  

  

Wnioskodawca 

osobiście skorzystał z 

doradztwa 

świadczonego w 

takcie naboru w 

biurze LGD 

Tak – 2 pkt 

NIE – 0 pkt 

   

Maksymalna liczba 

punktów –36 

Minimalna wymagana liczba punktów – 

18 

  

 


