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Przedsięwzięcie: Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej, ukierunkowanej na usługi związane z 

turystyką lub rekreacją 

 

L.

p 
Nazwa kryterium Opis kryterium 

Maksymalna 

ilość punktów 

1. 

 Ilość utworzonych miejsc pracy w ramach realizacji 

operacji 

- operacja zakłada utworzenie co najmniej 1 miejsca 

pracy więcej niż wymagane minimum – 5 pkt. 

- operacja nie zakłada utworzenia dodatkowego miejsca 

pracy niż wymagane minimum – 0 pkt. 

Preferuje się operacje zakładające utworzenie 

więcej miejsc pracy niż wymagane minimum. 
5 pkt. 

2. 

Innowacyjność  

- operacja jest innowacyjna – 5 pkt. 

- operacja nie jest innowacyjna – 0 pkt. 

 

Preferowane są operacje wyróżniające się 

innowacyjnością w zakresie produktu, procesu, 

usługi, maszyn lub urządzeń, metody 

marketingowej, zastosowanej technologii, 

organizacji pracy, które beneficjent opracował 

jako pierwszy lub zastosował, korzystając z 

doświadczeń innych podmiotów, w zależności 

od obszaru, który ten projekt obejmuje. 

Kryterium wymaga uzasadnienia oceny przez 

każdego z członków Rady. 

5 pkt. 

3. 

Wnioskodawca: 

- jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP – 10 pkt. 

- nie jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP – 0 

pkt 

Preferowane są operacje, którego wnioskodawcą 

jest osoba bezrobotna zarejestrowana w 

Powiatowym Urzędzie Pracy, która potwierdzi 

ten fakt stosownym zaświadczeniem. 

10 pkt. 

4. 

 Ochrona środowiska lub klimatu 

- działalność uwzględnia elementy ochrony środowiska 

lub klimatu – 5 pkt. 

- działalność nie uwzględnia elementów ochrony 

środowiska lub klimatu – 0 pkt. 

Kryterium preferuje operacje, które w swoich 

celach lub działalności bezpośrednio przyczynią 

się do ochrony środowiska lub klimatu (np. 

recykling odpadów, odnawialne źródła energii, 

gospodarka wodno-ściekowa lub pośrednio 

uwzględnia technologie wpływające na 

oszczędność energii lub emisje szkodliwych 

substancji). To kryterium wymaga uzasadnienia 

przez każdego z członków Rady. Informacja 

musi być zawarta w biznesplanie lub 

dodatkowym oświadczeniu podpisanym przez 

beneficjenta. 

5 pkt. 

5. 

Korzystanie ze szkoleń lub z doradztwa oferowanego 

i realizowanego przez LGD – max 10 pkt. 

 

Tak – 10 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

Preferuje się operacje, które w trakcie 

przygotowywania wniosku o przyznanie 

pomocy korzystały ze szkoleń lub z doradztwa 

oferowanego i realizowanego przez LGD. 

Informacja na podstawie kart doradztwa LGD 

lub list obecności ze szkoleń. 

10 pkt. 

6. 

Operacja: 

- tworzy produkt lub usługę opartą na lokalnych 

zasobach lub walorach obszaru, nastawioną na obsługę 

mieszkańców obszaru i turystów-gości – 5 pkt. 

- nie tworzy produktu lub usługi opartej na lokalnych 

zasobach lub walorach obszaru nastawionych na obsługę 

mieszkańców obszaru i turystów-gości – 0 pkt. 

Preferuje się operacje, których celem jest 

działalność gospodarcza bezpośrednio 

nastawiona na obsługę turystyczną mieszkańców 

obszaru i turystów - gości (np. wypożyczalnia 

rowerów, kajaków), do których wykorzystuje się 

lokalne walory obszaru (kulturowe, 

przyrodnicze) lub lokalne zasoby (lokalnie 

wytwarzane produkty) 

5 pkt. 

   MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW 40 pkt. 

Minimalny próg punktowy , aby projekt mógł być wybrany do finansowania wynosi 15 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 


