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Zał. nr 1 do ogłoszenia nr 23/2021 

Przedsięwzięcie „Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z 
turystyką lub rekreacją” 
 

L.
p 

Nazwa kryterium Opis kryterium 
Maksymaln

a ilość 
punktów 

1. 

Ilość utworzonych miejsc pracy w ramach realizacji operacji 
- operacja zakłada utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy 
więcej niż wymagane minimum  – 10 pkt. 
- operacja nie zakłada utworzenia dodatkowego miejsca pracy 
niż wymagane minimum – 0 pkt. 

Preferuje się operacje zakładające utworzenie więcej 
miejsc pracy niż wymagane minimum.  

10 pkt. 

2. 

Ochrona środowiska lub klimatu – max 5 pkt. 
- w ramach operacji przewiduje się rozwiązania 
sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu – 5 pkt. 
- w ramach operacji nie przewiduje się rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu – 0 pkt. 

Kryterium preferuje operacje, które w ramach 
złożonego wniosku o pomoc uwzględniają inwestycje w 
ochronę środowiska lub klimatu w zakresie recyklingu 
odpadów, odnawialnych źródeł energii (OZE), 
gospodarki wodno-ściekowej. Planowane wydatki w 
ramach operacji związane z realizacją jednego z w/w 
zakresów są ujęte w zestawieniu rzeczowo-
finansowym. Koszty te musza wynosić minimum 10% 
wnioskowanej kwoty pomocy.  Dokładny opis rzeczowy 
musi być zawarty w biznesplanie/ we wniosku o 
przyznanie pomocy w opisie zadań. To kryterium 
wymaga uzasadnienia 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. 

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. 

5. 

Operacja: 
- tworzy produkt lub usługę opartą na lokalnych produktach 
rolnych – 5 pkt. 
- nie tworzy produktu lub usługi opartej na lokalnych 
produktach rolnych – 0 pkt. 

Preferuje się operacje, których celem jest działalność 
gospodarcza, do której wykorzystuje się lokalne 
produkty rolne (lokalnie wytwarzane produkty rolne) 

5 pkt. 

6. 
Innowacyjność – max 5 pkt. 
- 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. 

   MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW 45 pkt. 

W przypadku identycznej liczby punktów o wyborze operacji do finansowania decyduje data i godzina złożenia wniosku. 

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


