
 

 

 

 

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

Załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze 2/2017 

Lokalne kryteria wyboru – Rozwijanie działalności gospodarczej 

CEL OGÓLNY NUMER 1 : 1.Zmniejszenie bezrobocia i poprawa warunków życia poprzez wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LSR Krajna 

Złotowska do 2023 roku 

CEL SZCZEGÓŁOWY NUMER 1.1 1.1. Zwiększenie aktywności gospodarczej podmiotów i mieszkańców z obszaru LSR Złotowska do 2023 roku 

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1.2.Rozwijanie działalności gospodarczej 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU 

Kryteria Uszczegółowienie dodatkowe wyjaśnienia 

Nowe miejsca pracy - 

maksymalnie 6 punktów 

1) operacja nie generuje nowego miejsca pracy - 0 

punktów  

2) w wyniku realizacji operacji powstanie 1 miejsce 

pracy  - 2 punkty 

3) w wyniku realizacji operacji powstaną 2 miejsca 

pracy  -  4 punkty 

4) w wyniku realizacji operacji powstaną 3 i więcej 

miejsc pracy  - 6 punktów 

Wniosek musi zawierać konkretne wskazanie, że w wyniku 

operacji zostanie utworzone miejsce pracy ( w etatach) przez co 

najmniej 3 lata  od dnia wypłaty końcowej. 



 

 

 

 

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

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 

zatrudnienia - 2 pkt 

5) Wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną - 2 

pkt                            

 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 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.) 

Operacja jest realizowana w 

miejscowości zamieszkałej przez 

nie więcej niż 5000 mieszkańców 

maksymalnie 4 pkt 

1) NIE - 0 punktów 

 

2) TAK - 4 punkty 

 

Liczba mieszkańców na podstawie danych statystycznych  

Wkład własny wnioskodawcy - 

maksymalnie 6 pkt 

1) wkład własny jest równy minimalnemu 

wymaganemu  - 0 pkt 

2)  wkład własny jest wyższy od wymaganego 

minimum o nie więcej niż  15 % całej wartości 

operacji - 3 punkt 

3) wkład własny jest wyższy od wymaganego 

minimum o więcej niż 15% - 6 pkt 

Wnioskodawca określa szczegółowo we wniosku wkład własny 

w odniesieniu do wymaganego minimum. W zależności od tego 

jaki będzie to wkład naliczone będą punkty 



 

 

 

 

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

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 

Ocena operacji musi być oparta na definicji innowacyjności 

określonej w LSR  

W budżecie operacji zaplanowano 

min 0,2% środków na działania 

informujące o przyznaniu 

wsparcia przez LGD maksymalnie 

2 pkt 

1) NIE - 0 punktów 

 

2) TAK - 2 punkty 

 

Spełnienie kryterium musi być obligatoryjnie wskazane we 

wniosku  

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 będą gdy wnioskodawca uczestniczył w 

doradztwie lub szkoleniach organizowanych przez LGD w 

okresie 3 miesięcy poprzedzających nabór wniosków 



 

 

 

 

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

Doświadczenie  w realizacji 

projektów dofinansowanych ze 

źródeł zewnętrznych  

maksymalnie  8 pkt 

1) Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w 

realizacji projektów  - 0 punktów 

2) wnioskodawca udokumentował realizację 1 

projektu dofinansowanego ze źródeł zewnętrznych 

krajowych - 2 punkty 

3) wnioskodawca udokumentował realizację 1  

projektu dofinansowanego ze źródeł zewnętrznych 

unijnych  - 2 punkty 

4) wnioskodawca udokumentował realizację więcej 

niż 1  projektu dofinansowanego  ze źródeł 

zewnętrznych  krajowych -  4 punktów                                                                       

5) wnioskodawca udokumentował realizację więcej 

niż 1  projektu dofinansowanego  ze źródeł 

zewnętrznych  unijnych -  4 punktów 

Beneficjent zobowiązany jest udokumentować  liczbę 

zrealizowanych operacji  w tym w szczególności ze wskazaniem 

źródła finansowania, wysokości pozyskanych środków oraz 

okresu realizacji  



 

 

 

 

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

Wnioskodawca spełnia 3 z 4 

warunków 1- posiada 

doświadczenie zgodne z zakresem 

planowanej operacji 2- posiada 

kwalifikacje zgodne z zakresem 

planowanej operacji, 3- posiada 

zasoby zgodne z zakresem 

planowanej operacji 4-wykonuje 

działalność odpowiednią do 

przedmiotu operacji którą chce 

realizować. Maksymalnie 4 pkt.   

1) NIE - o punktów 

2) TAK - 4 punkty 

 

Opis spełnienia kryterium musi być jednoznacznie opisane we 

wniosku o dofinansowanie. Liczba punktów przyznawana jest 

po spełnieniu minimum  3 warunków łącznie.  

Miejsca noclegowe - maksymalnie 

4 punkty 

1) operacja nie  tworzy  miejsc noclegowych - 0 

punktów 

2) operacja tworzy miejsca noclegowe - 4 punkty 

Miejsce noclegowe uznawane we wniosku to  np. kwatera 

agroturystyczna, lub inne miejsce zdefiniowane  w ustawie o 

usługach turystycznych 

 

Wykorzystanie lokalnych 

produktów rolnych- maksymalnie 

5 punktów 

 

1) prowadzona działalność wnioskodawcy nie opiera 

się na wykorzystaniu lokalnych produktów rolnych - 

0 punktów 

2) podstawą działalności wnioskodawcy jest 

wykorzystanie lokalnych produktów rolnych - 5 

punktów 

Za rolny produkt lokalny uznaje się płody ziemi, produkty 

hodowli i rybołówstwa i leśnictwa   



 

 

 

 

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

 

Ochrona środowiska lub klimatu - 

maksymalnie 4 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 - 4 punkty 

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. 

Rodzaj rozwijanej działalności 

gospodarczej - maksymalnie 3 

punktów 

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) 

operacja obejmuje pozostałą działalność 

gospodarczą  - 0 pkt 

 

 

Punktacja przyznana zostaje, jeżeli działalność gospodarcza 

będąca przedmiotem operacji jest sklasyfikowana jako 

- przetwórstwo rolno-spożywcze 

- turystyka, rekreacja, sport 

-  usługi kierowane do grup defaworyzowanych 

Wymagany jest szczegółowy opis zakresu operacji w 

odniesieniu do każdego rodzaju podejmowanej działalności. 

Maksymalna liczba punktów - 65 

Minimalna liczba punktów - 33 

 


