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Załącznik nr 4 do ogłoszenia naboru nr 18/2020 

Lokalne kryteria wyboru – Podejmowanie działalności gospodarczej 

CEL OGÓLNY NUMER 1 : 1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku 

CEL SZCZEGÓŁOWY NUMER 

1.1 

1.1 Zwiększenie aktywności gospodarczej mieszkańców zamieszkujących obszar LSR Krajna Złotowska do 2023 roku  

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU   

numer 

kryterium 

Kryteria Uszczegółowienie Metodologia wyliczenia dodatkowe wyjaśnienia / 

definicje 

Powiązanie kryterium z 

diagnozą 

Powiązanie kryterium ze 

wskaźnikami 

1 Wnioskodawca 

jest osobą 

należącą do grupy 

defaworyzowanej 

określonej w LSR - 

maksymalnie 8 pkt 

1) Wnioskodawca jest 

osobą długotrwale 

bezrobotną korzystającą z 

pomocy społecznej 2 pkt 

2) Wnioskodawca jest 

bezrobotnym w wieku do 

30 lat- 2 pkt 

3) Wnioskodawca jest 

osobą  bezrobotną  w 

wieku 50 + - 2 pkt 

4) Wnioskodawca jest 

kobietą pozostającą bez 

 Kryterium mierzalne - 

liczba punktów zależna 

jest od typu 

wnioskodawcy. Punkty 

mogą być dodawane z 

zastrzeżeniem że ich 

maksymalna liczba nie 

przekracza 8 pkt. 

Punkty zostaną 

naliczone na 

podstawie informacji 

zawartych we wniosku 

 Osobą bezrobotną i 

długotrwale 

bezrobotną jest osoba 

określona  zgodnie z 

ustawą z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku 

pracy (Dz.U. 2004 nr 99 

poz. 1001 z późn. zm.) 

Osoba 

niepełnosprawną jest 

W diagnozie LSR  

szczegółowo 

określono grupy 

defaworyzowane 

kryterium to w 

sposób 

bezpośredni odnosi 

się do diagnozy.  

Kryterium odnosi się 

do planowanych 

wskaźników 

dotyczących 

tworzenia nowych 

miejsc pracy  oraz do 

wskaźników 

odziaływania w 

zakresie zwiększenie 

liczby podmiotów 

gospodarczych na 

obszarze LSR. 
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zatrudnienia - 2 pkt 

5) Wnioskodawca jest 

osobą niepełnosprawną - 2 

pkt                            

oraz w załącznikach.  osoba  zgodnie z 

ustawą z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji 

zawodowej i 

społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

(Dz.U. 2011, Nr 127, 

poz. 721 z późn. zm.) 

2 Wnioskodawca 

należy do grupy 

osób pracujących 

w wieku 50 + - 2 

pkt 

1) Wnioskodawca jest 

osobą w wieku do 50 

lat – 0 pkt 

2) Wnioskodawca jest 

osobą w wieku 50 + - 2 

pkt 

Kryterium mierzalne - 

liczba punktów zależna 

jest od typu 

wnioskodawcy. Punkty 

zostaną naliczone na 

podstawie informacji 

zawartych we wniosku 

oraz w załącznikach. 

Premiowane są osoby 

w wieku 50 + pracujące 

z unormowaną 

sytuacją na rynku 

praca a które mają 

pomysł na własną 

działalność 

gospodarczą 

W diagnozie LSR  

określono grupy 

które należy 

wspierać  

kryterium to w 

sposób 

bezpośredni odnosi 

się do diagnozy.  

Kryterium odnosi się 

do planowanych 

wskaźników 

dotyczących 

tworzenia nowych 

miejsc pracy  oraz do 

wskaźników 

odziaływania w 

zakresie zwiększenie 

liczby podmiotów 

gospodarczych na 

obszarze LSR. 
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3 Operacja jest 

realizowana w 

miejscowości 

zamieszkałej przez 

nie więcej niż 5000 

mieszkańców 

maksymalnie 3  

pkt 

1) NIE - 0 punktów 

 

2) TAK – 3  punkty  

Liczba punktów 

uzależniona od 

miejsca realizacji 

operacji - kryterium 

mierzalne 

jednoznaczne. Liczba 

mieszkańców ustalana 

GUS stan na 31.XII 

roku poprzedzającego 

złożenie wniosku                                         

Liczba mieszkańców na 

podstawie danych 

statystycznych  

W diagnozie 

wykazano braki w 

infrastrukturze 

oraz  rozwoju 

przedsiębiorczości 

dotyczące 

zwłaszcza 

obszarów 

wiejskich. Wsparcie 

małych 

miejscowości w ich 

rozwoju 

stymulować becie 

cały obszar LSR 

Kryterium  Wpływa 

na realizację 

wskaźników produktu 

i rezultatu   w 

kontekście tworzenia 

miejsc pracy, rozwoju 

przedsiębiorczości jak 

i realizacji inicjatyw 

wpływających na stan 

infrastruktury 

turystycznej i 

rekreacyjnej.   



 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

4 Operacja jest 

innowacyjna w 

zakresie 

określonym w LSR 

- maksymalnie 6 

pkt 

1) operacja nie jest 

innowacyjna - 0 pkt 

2) operacja jest 

innowacyjna na poziomie  

gminy - 3 pkt 

3) operacja jest 

innowacyjna na poziomie 

obszaru LGD - 6 pkt 

Kryterium jakościowe 

punkty przyznawane 

na podstawie 

informacji zawartej we 

wniosku 

Ocena operacji musi 

być oparta na definicji 

innowacyjności 

określonej w LSR  

Rozwój 

przedsięwzięć o 

charakterze 

innowacyjnym 

gwarantuje rozwój 

obszaru w oparciu 

o nowe 

technologie czy 

innowacyjne 

podejście do 

działań 

społecznych. 

Diagnoza obszaru 

LSR wskazuje na 

konieczność 

szukania nowych 

dróg rozwoju 

Jedno z 

obligatoryjnych 

kryteriów 

premiujących w 

ramach realizacji 

operacji 

finansowanych w 

ramach poddziałania 

19.2 Wdrażanie 

operacji w ramach 

strategii rozwoju 

lokalnego 

kierowanego przez 

społeczność PROW 

2014-2020. Kryterium 

ściśle odnosi się do 

wskaźników LSR - 

wpływa na 

osiągnięcie 

wskaźników  w 

zakresie ilości 

operacji o charakterze 

innowacyjnym. 
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5 Zaplanowano min 

0,2% środków na 

działania 

informujące o 

przyznaniu 

wsparcia przez 

LGD maksymalnie 

2 pkt 

1) NIE - o punktów 

 

2) TAK - 2 punkty  

Kryterium mierzalne 

punkty naliczane 

jednoznacznie przy 

spełnieniu warunku 

zaplanowania środków 

Spełnienie kryterium 

musi być obligatoryjnie 

wskazane we wniosku 

lub opisane  w 

załączniku do wniosku 

LGD Krajna 

Złotowska jest 

organizacją młodą 

która ma na celu 

skupiać i wspierać 

pozostałe 

podmioty w ich 

działaniach. 

Premiowanie 

takiego 

rozwiązania 

pozwoli na większą 

identyfikację  LGD 

w obszarze LSR  a 

przez to przyczyni 

się do rozwoju 

miedzy innymi 

sektora NGO 

Kryterium ściśle 

powiązane z 

wskaźnikami 

produktu i rezultatu 

zarówno w zakresie 

promocji obszaru jak 

również  w 

podnoszeniu wiedzy i 

umiejętności.  

6 Miejsca noclegowe 

- maksymalnie 2 

punkty 

1) operacja nie  tworzy  

miejsc noclegowych - 0 

punktów 

 

2) operacja tworzy miejsca 

noclegowe – 2  punkty 

 

 

Punkty przyznawane 

na podstawie 

informacji 

deklarowanych we 

wniosku o 

Miejsce noclegowe 

uznawane we wniosku 

to  np. kwatera 

agroturystyczna, lub 

inne miejsce 

zdefiniowane  w 

ustawie o usługach 

Słaba 

infrastruktura 

turystyczna jest 

wskazana jw. 

Diagnozie jako 

jeden z kluczowych 

problemów 

Kryterium  powiązane 

ze wskaźnikami 

rezultatu i produktu 

określonymi w LSR 

Operacji związanych z 

rodzajem rozwijanej 

działalności 
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dofinansowanie. 

Kryterium mierzalne 

turystycznych obszaru LSR. 

Kryterium premiuje 

rozwiązania 

wpływające na 

poprawę tego 

stanu. 

gospodarczej w 

kierunku 

turystycznym  wpłyną  

na osiągnięcie 

wskaźników w 

zakresie ilości 

utworzonych miejsc 

noclegowych. 

7  

Wykorzystanie 

lokalnych 

produktów 

rolnych- 

maksymalnie – 3  

punktów 

1) prowadzona działalność 

wnioskodawcy nie opiera 

się na wykorzystaniu 

lokalnych produktów 

rolnych - 0 punktów 

2) podstawą działalności 

wnioskodawcy jest 

wykorzystanie lokalnych 

produktów rolnych – 3  

punktów 

Kryterium mierzalne 

punkty przyznawane 

na podstawie opisu we 

wniosku, który  w 

sposób konkretny 

wskazuje na określone 

produkty rolne  i ich 

wykorzystanie w 

działalności  

beneficjenta. 

Za rolny produkt 

lokalny uznaje się 

płody ziemi, produkty 

hodowli i rybołówstwa 

i leśnictwa   

Kryterium 

powiązane ściśle z 

założeniami 

wskazanymi w 

diagnozie w 

zakresie 

podejmowania 

działań 

wykorzystujących 

lokalny potencjał 

Kryterium 

obligatoryjne  

premiujące w ramach 

realizacji operacji 

finansowanych w 

ramach poddziałania 

19.2 Wdrażanie 

operacji w ramach 

strategii rozwoju 

lokalnego 

kierowanego przez 

społeczność PROW 

2014-2020. Ściśle 

powiązane z celami 

LSR -wpływa na 

osiągnięcie 

wskaźników produktu 
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i rezultatu w zakresie 

operacji 

realizowanych w 

oparciu o lokalne 

produkty rolne. 
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8 Ochrona 

środowiska lub 

klimatu - 

maksymalnie  - 2  

punkty 

1) opis operacji nie 

wskazuje na zastosowanie 

rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska lub 

klimatu - 0 punktów 

2) opis operacji wskazuje 

jednoznacznie na 

zastosowanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu – 2  

punkty 

Punkty przyznawane 

na podstawie 

informacji zawartych  

we wniosku o 

dofinansowanie . 

Kryterium jakościowe 

jednoznaczne 

wskazanie 

zastosowania 

rozwiązań 

sprzyjających ochronie 

środowiska wpływa na 

przyznanie punktów.  

Zakres ochrony 

środowiska lub 

klimatu musi 

jednoznacznie być 

powiązany z 

realizowaną operacją 

poprzez ujęcie w 

budżecie konkretnego 

rozwiązania 

sprzyjającego ochronie 

środowiska lub 

klimatu 

Ochrona środowiska 

traktowana jako 

działania  zmierzające 

do naprawienia 

wyrządzonych szkód 

lub zapobiegających 

wyrządzeniu szkód 

fizycznemu otoczeniu 

lub zasobom 

naturalnym, jak też 

działania zmierzające 

do zmniejszenia ryzyka 

wystąpienia takich ( w 

tym szkolenia)  szkód 

bądź zachęcające do 

bardziej efektywnego 

wykorzystywania 

zasobów naturalnych, 

w tym środki służące 

oszczędzaniu energii i 

stosowania 

odnawialnych źródeł 

energii. 

Silną stroną 

obszaru LSR jest 

jego środowisko 

przyrodnicze. 

Kryterium wpływa 

bezpośrednio na 

jego ochronę bądź 

minimalizowanie 

ryzyka związanego 

z korzystaniem ze 

środowiska  

Kryterium 

obligatoryjne  

premiujące w ramach 

realizacji operacji 

finansowanych w 

ramach poddziałania 

19.2 Wdrażanie 

operacji w ramach 

strategii rozwoju 

lokalnego 

kierowanego przez 

społeczność PROW 

2014-2020. Ściśle 

powiązane z celami 

LSR -wpływa na 

osiągnięcie 

wskaźników produktu 

i rezultatu w zakresie 

rozwiązań 

sprzyjających 

ochronie środowiska. 
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9 Generowanie 

nowych miejsc 

pracy - 

maksymalnie 6 

punktów 

1) w wyniku realizacji 

operacji powstanie 1 

miejsce pracy  - 2 pkt 

2) w wyniku realizacji 

operacji powstaną 2 

miejsca pracy  -  4 pkt 

3) w wyniku realizacji 

operacji powstaną 3 i 

więcej miejsc pracy  - 6 

punktów 

 Kryterium mierzalne - 

liczba  punktów 

zależna jest od liczby p 

tworzonych miejsc 

pracy. 

Liczba punktów 

przyznawana jest na 

podstawie informacji 

deklarowanych we 

wniosku o 

dofinansowanie  

Wniosek musi zawierać 

konkretne wskazanie, 

że w wyniku operacji 

zostanie utworzone 

miejsce pracy  w tym 

dopuszczalne jest 

samozatrudnienie ( w 

etatach) przez co 

najmniej 2 lata  od dnia 

wypłaty końcowej. 

Diagnoza LSR 

wskazuje na 

konieczność 

rozwijania 

przedsiębiorczości 

w obszarze LSR w 

tym tworzenie 

nowych  

przedsiębiorstw. 

Kryterium ściśle  

przyczynia  się do 

osiągnięcia 

wskaźników produktu 

i rezultatu w zakresie 

rozwoju 

przedsiębiorczości i 

tworzenia nowych 

miejsc pracy. 

10 Rodzaj zakładanej 

działalności 

gospodarczej - 

maksymalnie 3 

punkty 

1)  zakres operacji 

obejmuje przetwórstwo 

rolno-spożywcze - 3 pkt 

2) operacja dotyczy 

turystyki, rekreacji, sportu 

- 3 pkt 

3) działalność skierowana 

do grup 

defaworyzowanych 3 pkt.  

4) zakres operacji 

kompleksowo promuje  

obszar LGD poprzez 

ukazywanie walorów 

Punkty przyznawane 

na podstawie 

informacji zawartych 

we wniosku o 

dofinansowanie . 

Kryterium mierzalne. 

Punkty nie sumują się. 

Punktacja przyznana 

zostaje, jeżeli 

działalność 

gospodarcza będąca 

przedmiotem operacji 

jest sklasyfikowana 

jako 

- przetwórstwo rolno-

spożywcze 

- turystyka, rekreacja, 

sport 

-  usługi kierowane do 

grup 

Diagnoza obszaru 

LSR wskazuje na 

potrzebę rozwoju 

przedsiębiorczości 

w oparciu na  

dostępnych 

zasobach lokalnych 

jak również na 

wzmocnieniu grup 

defaworyzowanych 

poprzez operacje 

dedykowane w/w 

grupom 

Kryterium  powiązane 

ze wskaźnikami 

rezultatu i produktu. 

Premiowanie operacji 

związanych z 

rodzajem rozwijanej 

działalności 

gospodarczej wpływa 

na osiągnięcie 

wskaźników w 

zakresie grup 

defaworyzowanych 

oraz przetwórstwa 
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przyrodniczych, 

kulturowych, 

historycznych   - 3 pkt                                

  5) operacja obejmuje 

pozostałą działalność 

gospodarczą  - 0 pkt 

defaworyzowanych 

Wymagany jest 

szczegółowy opis 

zakresu operacji w 

odniesieniu do każdego 

rodzaju podejmowanej 

działalności. 

rolno-spożywczego, 

turystyki i rekreacji. 

11 Wnioskodawca 

korzystał  z 

doradztwa 

prowadzonego 

przez LGD i/lub 

brał udział w 

szkoleniu 

dotyczącym 

danego konkursu - 

maksymalnie 5 

pkt. 

1) wnioskodawca  przed 

złożeniem wniosku nie 

uczestniczył w doradztwie 

i lub szkoleniach 

prowadzonych przez   LGD  

- 0 pkt 

2) wnioskodawca 

uczestniczył w doradztwie 

i lub szkoleniach  

oferowanym przez biuro 

LGD przed złożeniem 

wniosku o dofinansowanie 

- 5 punktów 

Punkty przyznawane 

na podstawie 

dokumentacji 

prowadzonej przez 

biuro LGD Kryterium 

mierzalne 

Punkty przyznawane 

będą gdy 

wnioskodawca 

uczestniczył w 

doradztwie lub 

szkoleniach 

organizowanych przez 

LGD w okresie 3 

miesięcy 

poprzedzających nabór 

wniosków 

Konieczność 

aktywizacji 

mieszkańców 

została wskazana w 

diagnozie. Udział w 

doradztwie wpłynie 

na ilość i jakość 

składanych 

wniosków 

Kryterium ściśle 

powiązane z 

wskaźnikami 

produktu i rezultatu 

zarówno w zakresie 

promocji obszaru jak 

również  w 

podnoszeniu wiedzy i 

umiejętności.  

Maksymalna Liczba punktów – 42 

Minimalna Liczba punktów – 21  

 


