
 

 

 

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

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1.Infrastruktura   

 

Lp. Kryterium Liczba pkt Sposób weryfikacji 

1 W wyniku realizacji projektu powstanie obiekt, 

dostosowany do potrzeb różnych grup wiekowych:  

- brak informacji 0 pkt. 

- dzieci do 7 r. ż. – 7 pkt.  
- 8-18 lat.- 7 pkt.  

- 19-35 lat,- 7 pkt.  

- pow. 35 r. ż. – 7 pkt.  

Za uwzględnienie potrzeb każdej grupy: 7 pkt. * 

0 

 lub 7  

lub 14  

lub 21  

lub 28  

Wskazane grupy zostały zdefiniowane w Lokalnej Strategii Rozwoju jako grupy wymagające podjęcia 

dodatkowych działań w ramach realizacji LSR. Zadaniem Wnioskodawcy jest przedstawienie we wniosku 

szczegółowego i przejrzystego uzasadnienia, w jaki sposób zaplanowana inwestycja zostanie dostosowana do 

określonych potrzeb grup wyliczonych w kryterium. Weryfikacja odbędzie się w oparciu o informacje 

zawarte we wniosku oraz w  oświadczeniu. 

Członkowie Rady dokonają oceny informacji przedstawionych przez wnioskodawcę i mogą nie zgodzić się 

z jego argumentacją (pozostawiając ślad rewizyjny w postaci pisemnego uzasadnienia). 

Kryterium łączne, punkty sumują się, do zdobycia O lub 7 lub 14 lub 21 lub 28 punktów. Za każde kryterium 

można otrzymać 7 pkt.  

Uzasadnienie zastosowania kryterium: 

Kryterium odpowiada na problemy opisane w diagnozie i analizie SWOT: niewystarczająco atrakcyjną ofertę 

spędzania wolnego czasu w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz konieczność podjęcia działań 

skierowanych do tych grup (badanie ankietowe). Premiuje operacje obejmujące obiekty dostosowane do 

potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców w procesie konsultacji społecznych. 

2 Wnioskodawca szczegółowo opisał, w jaki sposób obiekty 

infrastruktury zostaną dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych i z ograniczoną mobilnością 

ruchową. ** 

0 lub 8 Weryfikacja odbędzie się w oparciu o informacje zawarte we wniosku oraz w oświadczeniu.   Zadaniem 
Wnioskodawcy jest przedstawienie we wniosku szczegółowego i przejrzystego uzasadnienia, w jaki sposób 
zaplanowana inwestycja zostanie dostosowana do potrzeb grup wyliczonych w kryterium. 

Uzasadnienie zastosowania kryterium: 

Kryterium odpowiada jeden z problemów zdiagnozowanych na warsztatach strategicznych — liczne bariery 

architektoniczne utrudniające korzystanie osobom niepełnosprawnym i osobom z ograniczoną mobilnością. Premiuje 

operacje dostosowane do potrzeb dwóch grup defaworyzowanych: osób niepełnosprawnych oraz osób starszych 

(które mają często problemy z poruszaniem sie). 

3 W projekcie przewidziano stworzenie przestrzeni 

uwzględniającej różne formy wypoczynku i aktywności 

fizycznej, umożliwiające wykorzystanie infrastruktury przez 

różne grupy docelowe. *** 

0 lub 7 Weryfikacja odbędzie się w oparciu o informacje zawarte we wniosku oraz w oświadczeniu. 

Wnioskodawca szczegółowo opisał funkcje spełniane przez poszczególne elementy infrastruktury, z 

uwzględnieniem informacji, jakie grupy docelowe będą mogły je wykorzystywać. 

Uzasadnienie zastosowania kryterium: 

Kryterium odpowiada na problemy opisane w diagnozie i analizie SWOT: niewystarczająco atrakcyjną ofertę spędzania 

wolnego czasu I niewystarczająco wykorzystany potencjał turystyczny. Premiuje operacje obejmujące obiekty 

wielofunkcyjne, dostosowane do potrzeb różnych grup docelowych. 

4 W ramach projektu przewidziano wykorzystanie spójnej 

wizualizacji zgodnej z wytycznymi LGD. 

0 lub 5 Wnioskodawca odniósł się do wytycznych, wyliczył i szczegółowo opisał, które z elementów 

wizualizacji zostaną wykorzystane ramach operacji. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte 

we wniosku o dofinansowanie .  Po zrealizowaniu operacji wnioskodawca zobowiązany jest do 



umieszczenia logo LGD na tablicy informacyjnej. Tablica informacyjna powinna zostać sporządzona 

zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020. 

Uzasadnienie zastosowania kryterium: 

Kryterium odpowiada jeden z problemów zdiagnozowanych na warsztatach strategicznych — niewystarczającą 

rozpoznawalność LGD wśród mieszkańców. Premiuje operacje przyczyniające się do zwiększenia efektywności 

działań komunikacyjnych LGD. 

5 Projekt zawiera opis konsultacji przeprowadzonych z 

mieszkańcami terenu, na którym zostanie 

zrealizowana inwestycja. 

0 lub 30 Zadaniem wnioskodawcy jest przedstawienie sposobu, w jaki przeprowadzono konsultacje 

społeczne zapewniające udział  przedstawicieli różnych sektorów, grup 

wiekowych i społecznych oraz opisanie jakie zmiany zostały wprowadzone do projektu 

w oparciu o przeprowadzone konsultacje. 

Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz 

dokumenty załączone przez Wnioskodawcę: obowiązkowo zestawienie uwag zawierająca 

informację o sposobie zgłoszenia uwagi (forma, data), dane zgłaszającego tj. imię i 

nazwisko, informacja o reprezentowanym podmiocie, treść uwagi oraz informacja, w jaki 

sposób odniósł się do niej Wnioskodawca. 

Uzasadnienie zastosowania kryterium : 

Kryterium odpowiada na problemy opisane w diagnozie i analizie SWOT: 

niewystarczającą aktywność mieszkańców i delegowanie zadań na instytucje publiczne 

(badanie ankietowe). Premiuje operacje przygotowane w sposób oddolny, z uwzględnieniem 

postulatów mieszkańców. 

6 Wnioskodawca uwzględnił i opisał działania w 

ramach projektu dotyczące wykorzystania metod 

i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska, 

przeciwdziałania zmianom klimatu. 

0 lub 4 Wnioskodawca opisał we wniosku narzędzia i/lub metody z zakresu ochrony środowiska, 

przeciwdziałania zmianom klimatu, np. zakup sprzętu posiadającego certyfikaty z zakresu 

ochrony środowiska i/lub przeciwdziałania zmianom klimatu. Weryfikacja nastąpi w 

oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz dokumenty załączone do 

wniosku (fakultatywnie, maksymalnie 3 kserokopie zaświadczeń, certyfikatów lub innych 

oficjalnych dokumentów wydanych przez upoważnione podmioty, niezbędnych do 

uzasadnienia spełnienia kryterium). 

Punktów nie uzyska operacja. w której nie przedstawiono listy konkretnych działań, 

narzędzi, metod (np. uzasadnienie wnioskodawcy sprowadzi się do stwierdzenia, że planuje 

uwzględnić metody i/lub narzędzia z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania 

zmianom klimatu). 

Uzasadnienie zastosowania kryterium: 

Kryterium odpowiada na zagrożenie wskazane w analizie SWOT. Przyczyni się do 

zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców i umożliwi osiągnięcie dwóch celów 

przekrojowych PROW 2014-2020. 

7 Projekt dotyczy inwestycji, która zostanie 

przeprowadzona na terenie miejscowości do 5 tys. 

mieszkańców. 

0 lub 5 Wnioskodawca wskazuje na spełnienie kryterium we wniosku o dofinansowanie. Weryfikacja 

nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz w oparciu o dane 

statystyczne pozyskane z poszczególnych gmin o liczbie osób faktycznie zameldowanych w danej 

miejscowości wg stanu na dzień 31.12.2013 r. (dane przed posiedzeniem Rady przygotuje Biuro 

LGD). 

Uzasadnienie zastosowania kryterium: 

Kryterium obowiązkowe w ramach PROW 2014-2020. Przyczyni się do bardziej zrównoważonego 

rozwoju obszaru LGD.  



8 Wnioskodawca przewidział wniesienie wkładu 

własnego na poziomie wyższym niż wymagany 

w regulaminie naboru: 

- pow. 5 do 10 punktów procentowych - 4 

pkt 

- pow. 10 punktów procentowych - 8 pkt 

 

 

 

4 lub  8 Wkład własny jest rozumiany jako kwota pozostała po odjęciu od łącznej wartości kosztów 

kwalifikowanych kwoty wnioskowanego dofinansowania. Weryfikacja nastąpi w 

oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie. Kryterium zostanie 

uznane za spełnione: 

-w pkt 1. w sytuacji, jeśli Wnioskodawca zadeklaruje wniesienie wkładu własnego na 

poziomie wkładu obowiązkowego (zgodnie z  

zapisami LSR dla danego typu wnioskodawcy) oraz co najmniej 5,1 punktów 

procentowych wkładu własnego powyżej minimum do 10 punktów procentowych 

powyżej minimum. 

-w pkt 2. w sytuacji, jeśli Wnioskodawca zadeklaruje wkład własny na poziomie 

wkładu obowiązkowego (zgodnie z zapisami LSR) na poziomie wyższym niż 

wymagany. Kryterium rekomendowane w ramach PROW 2014-2020. 

 

9 Wnioskodawca uczestniczył w doradztwie 

indywidualnym w biurze LGD i/lub na 

obszarze LGD i /lub w szkoleniach LGD 

zorganizowanych w ramach  naboru 

 

 

0 lub 5 Wnioskodawca otrzyma maksymalną liczbę punktów za korzystanie z doradztwa w 

biurze LGD i/lub z doradztwa na obszarze LGD  i/lub w szkoleniach LGD 

zorganizowanych w ramach  naboru. 

Wnioskodawca wskazuje we wniosku, że wziął/wzięta udział w jednej lub obu formach 

wsparcia LGD w ramach  naboru, w którym zostanie złożony wniosek. Weryfikacja nastąpi w 

oparciu o dokumentację LGD, tzn. listy obecności podpisywane przez uczestników na 

szkoleniach, rejestr udzielonego doradztwa utworzony w biurze LGD. Obowiązkiem 

Wnioskodawcy jest złożenie podpisu na odpowiednim dokumencie (liście obecności podczas 

szkolenia i/lub w rejestrze doradztwa) jako dowodu na skorzystanie ze wsparcia.  

W przypadku stwierdzenia, że  wnioskodawca pomimo wskazania na uzyskanie wsparcia nie 

figuruje na liście obecności szkoleń  lub w  rejestrze doradztwa zrealizowanych w ramach  naboru, 

w którym  został złożony wniosek, punkty nie zostaną przyznane. 

Kryterium nie zostanie uznane za spełnione w. przypadku doradztwa udzielonego wyłącznie 

w rozmowie telefonicznej, podczas spotkania informacyjnego lub udziału w szkoleniu i/lub 

doradztwie w naborze innym niż nabór, w ramach którego został złożony wniosek . 

Uzasadnienie zastosowania kryterium: 

Kryterium odpowiada na problemy opisane w diagnozie i analizie SWOT: niewystarczające 

kwalifikacje mieszkańców i wysoki poziom skomplikowania przepisów, biurokrację. Przyczyni się do 

zwiększenia zainteresowania wnioskodawców wsparciem szkoleniowym i doradczym LGD  

oraz poprawy jakości składanych wniosków. 

 RAZEM 

 

100 Minimalna liczba punktów, którą musi uzyskać operacja. aby mogła być wybrana do realizacji 

wynosi  60 punktów  na  100 możliwych. 

*  - Kryterium rozstrzygające w przypadku uzyskania przez Wnioskodawców jednakowej liczby punktów. 

** - Kryterium rozstrzygające w przypadku uzyskania przez Wnioskodawców jednakowej liczby punktów(jeżeli ilość zdobytych punktów w ramach 

pierwszego kryterium rozstrzygającego będzie równa). 

*** -Kryterium rozstrzygające w przypadku uzyskania przez Wnioskodawców jednakowej liczby punktów (jeżeli ilość zdobytych punktów w ramach drugiego 

kryterium rozstrzygającego będzie równa). 



PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.3. TWORZENIE INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO PRODUKTÓW ROLNYCH NA OBSZARZE LSR 

DO 2023 R.  

Lp. Kryterium Liczba 

pkt 

Sposób weryfikacji 

1 Wnioskodawca zakłada, że 

korzystanie z usług infrastruktury 

służącej przetwarzaniu produktów 

rolnych będzie nieodpłatne.* 

0 lub 

10 

Na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie. 

 

Uzasadnienie zastosowania kryterium : 

Kryterium preferuje wnioskodawców, którzy nie planują pobierać opłat od podmiotów korzystających 

z infrastruktury przetwórstwa stworzonej w ramach operacji. 

2 Planowana liczba podmiotów 

korzystających z infrastruktury 

służącej przetwarzaniu produktów 

rolnych wynosi co najmniej 5 

podmiotów.** 

0 lub 

30 

Na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie. 

 

Uzasadnienie zastosowania kryterium: 

Kryterium preferuje wnioskodawców, którzy zapewniają osiągnięcie planowanej wartości wskaźnika 

rezultatu dla celu szczegółowego 1.1. 

3 Wnioskodawca uwzględnił i opisał 

działania w ramach projektu 

dotyczące wykorzystania metod 

i/lub narzędzi z zakresu ochrony 

środowiska, przeciwdziałania 

zmianom klimatu.*** 

 

 

 

 

0 lub 4 Wnioskodawca opisał we wniosku narzędzia i/lub metody z zakresu ochrony środowiska, 

przeciwdziałania mianom klimatu, np. zakup sprzętu posiadającego certyfikaty z zakresu ochrony 

środowiska i/lub przeciwdziałania zmianom klimatu. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje 

zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz dokumenty załączone do wniosku (fakultatywnie, 

maksymalnie 3 kserokopie zaświadczeń, certyfikatów lub innych oficjalnych dokumentów wydanych 

przez upoważnione podmioty, niezbędnych do uzasadnienia spełnienia kryterium). 

 

Punktów nie uzyska operacja, w której nie przedstawiono listy konkretnych działań, narzędzi, metod 

(np. uzasadnienie wnioskodawcy sprowadzi się do stwierdzenia, że planuje uwzględnić metody i/lub 

narzędzia z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu). 

 



 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie zastosowania kryterium: 

Kryterium odpowiada na zagrożenie wskazane w analizie SWOT. Przyczyni się do zwiększenia 

świadomości ekologicznej mieszkańców  i umożliwi osiągnięcie dwóch celów przekrojowych PROW 

2014-2020. 

4 W ramach operacji planowane jest 

utworzenie: 

- co najmniej 1,5 miejsca pracy w 

przeliczeniu na etaty średnioroczne – 

10 pkt., 

- co najmniej 2 miejsc pracy w 

przeliczeniu na etaty średnioroczne – 

15 pkt., 

- co najmniej 3 miejsc pracy w 

przeliczeniu na etaty średnioroczne – 

25 pkt., 

- co najmniej 4 miejsc pracy w 

przeliczeniu na etaty średnioroczne – 

35 pkt. 

0 lub 

10 lub 

15 lub 

25 lub 

35 

Za stworzenie stanowiska pracy w wymiarze 1 etatu rozumie się etat średnioroczny, tzn. średni łączny 

wymiar czasu pracy w ramach stworzonych stanowisk przez okres 12 miesięcy rozliczeniowych: 1 

miejsce pracy x 1 etat x 1 rok, 2 miejsca pracy x 1/2 etatu x 1 rok, itd. 

 

Przykład 1: we wniosku zawarto informację, że w wyniku realizacji projektu zostanie utworzonych 6 

miejsc pracy, każde w wymiarze ½ etatu, utrzymywane przez cały rok (praca w zakładzie 

przemysłowym). Przeliczenie: 6 x ½ etatu x 1 rok = 3 etaty na rok. Operacja taka otrzymałaby 25 

punktów. 

 

Przykład 2: we wniosku zawarto informację, że w wyniku realizacji projektu zostaną utworzone 4 

miejsca pracy, każde w wymiarze 1 etatu, ale utrzymywane przez 3 miesiące w każdym roku okresu 

trwałości (praca w sezonie letnim). Przeliczenie: 4 x 1 etat  x ¼ roku = 1 etat na rok. Spełniono 

wyłącznie obowiązek stworzenia miejsca pracy wynikający z Programu, operacja w ramach tego 

kryterium nie otrzyma żadnych punktów. 

 

Uzasadnienie zastosowania kryterium: 

Kryterium odpowiada na problemy opisane w diagnozie i analizie SWOT: konieczność tworzenia 



 

nowych miejsc pracy i wysokie bezrobocie. Kryterium obowiązkowe w ramach PROW 2014-2020. 

Kryterium umożliwia osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika  rezultatu dla celu szczegółowego 1.1. 



PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.2 Rozwój  

Lp. Kryterium Liczba pkt Sposób weryfikacji 

1 Projekt zakłada rozwój firmy w jednej z 

poniższych kategorii: 

- świadczącej usługi noclegowe, 

- świadczącej usługi gastronomiczne, 

- prowadzącej wypożyczalnię sprzętu 

sportowo-rekreacyjnego, 

- oferującej usługi dla seniorów, 

- prowadzącej usługi z zakresu działalności 

rehabilitacyjnej, 

- prowadzącej obiekt rekreacyjny.* 

0 lub 10 Wskazano zakresy działalności zdiagnozowane w Lokalnej Strategii Rozwoju jako kluczowe dla rozwoju i 

wykorzystania potencjału obszaru objętego LSR. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte  we wniosku o 

dofinansowanie.  Wnioskodawca ma obowiązek określić we wniosku główne zakresy planowanej działalności, wraz ze 

wskazaniem kodów PKD 2007. W przypadku, jeśli ww. zakresy działalności nie wskazują jednoznacznie na 

przynależność do co najmniej jednej z punktowanych kategorii, zadaniem Wnioskodawcy jest w sposób przejrzysty i 

niebudzący wątpliwości uzasadnić, w jaki sposób planowania działalność wpisuje się w kategorie punktowane w 

ramach kryterium.  

 

Aby otrzymać punkty konieczne jest wykazanie, że jedna z preferowanych kategorii będzie główną, dominującą 

działalnością wnioskodawcy (punktów nie uzyska wnioskodawca, który np. planuje otworzyć warsztat mechaniczny i 

argumentuje, że będzie w nim świadczyć usługi dla seniorów, gdyś są oni klientami warsztatu). W razie wątpliwości 

członkowie Rady dokonają oceny planowanych kosztów projektu odnoszących się bezpośrednio do preferowanych 

kategorii działalności. Aby otrzymać punkty w ramach kryterium planowane nakłady finansowe na jedną z 

preferowanych kategorii powinny stanowić co najmniej 50% kosztów kwalifikowanych operacji. 

 

Kryterium rozłączne, przynależność do więcej niż jednej kategorii nie wpływa na liczbę punktów (osoba planująca 

uruchomić obiekt noclegowy z restauracją i wypożyczalnią rowerów uzyska 10 punktów). 

 

Uzasadnienie zastosowania kryterium: 

Kryterium odpowiada na problemy opisane w diagnozie: niewystarczające wykorzystanie potencjału turystycznego, 

niewystarczająco rozwiniętą infrastrukturę rekreacyjną, dynamiczny wzrost liczby seniorów, złą ocenę ochrony 

zdrowia, turystyki i oferty spędzania wolnego czasu w badaniu ankietowym. Przyczyni się do zakładania firm w 

dziedzinach deficytowych na obszarze LSR. 

2 Planowany koszt stworzenia miejsca pracy 

jest niższy niż w przypadku innych 

projektów w naborze.** 

 

maksymalna 

liczba 

punktów do 

zdobycia - 

15 

Weryfikacja w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz danych zebranych przez LGD w 

ramach naboru. Badany będzie planowany przez Wnioskodawcę w dniu złożenia wniosku koszt w oparciu o kwotę 

wnioskowanego dofinansowania. Na ocenę nie ma wpływu całkowita wartość projektu oraz korekty kwot 

rekomendowane przez LGD. 

 

Przeliczenie: kwota wnioskowanego dofinansowania zostanie podzielona przez liczbę stanowisk zaplanowanych w 



ramach operacji (w przeliczeniu na 1 etat). 

 

Za stworzenie miejsca pracy w wymiarze 1 etatu rozumie się etat średnioroczny, tzn. średni łączny wymiar czasu pracy 

w ramach stworzonych stanowisk przez okres 12 miesięcy rozliczeniowych: 1 miejsce pracy x 1 etat x 1 rok, 2 miejsca 

pracy x ½ etatu x 1 rok, itd. 

 

Przykład: 

- Wnioskowana kwota dofinansowania projektu A wynosi 150 tys. złotych, a w ramach operacji powstaną stanowiska 

pracy w łącznym wymiarze czasu pracy 2 etatów. 150.000/2 = koszt jednego miejsca pracy wynosi 75.000 zł. 

- Wnioskowana kwota dofinansowania projektu B wynosi 150 tys. złotych, w ramach operacji zaplanowano stworzenie 

stanowisk pracy o łącznym wymiarze 1,25 etatu = koszt jednego miejsca pracy wynosi 120.000 zł, 

- Wnioskowana kwota dofinansowania projektu C wynosi 90 tys. złotych, a w ramach operacji zaplanowano 1 miejsce 

pracy w wymiarze pełnego etatu = koszt jednego miejsca pracy wynosi 90.000 zł. 

 

Maksymalną liczbę punktów (15) uzyska operacja, w ramach której zaproponowano najniższy koszt jednego miejsca 

pracy w danym naborze. Kolejne operacje otrzymają liczbę punktów wyliczoną w następujący sposób: 

 

Liczba punktów = (najniższy koszt jednego miejsca pracy/koszt jednego miejsca pracy w ramach danego wniosku) x 15 

Liczbę punktów podaje się z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu matematycznych zasad 

zaokrągleń. 

 

Punktacja w przypadku przykładowych wniosków opisanych powyżej (przy założeniu, że są to jedyne projekty, które 

wpłynęły w ramach naboru do LGD) wyniesie: 



15 punktów – projekt A (najniższy koszt miejsca pracy: 75.000 zł), 

12,50 punktów – projekt C ([75.000/90.000] x 15 = 12,499999999, po zaokrągleniu 12,50 pkt), 

9,38 punktów – projekt B ([75.000/120.000] x 15 = 9,375 pkt, po zaokrągleniu 9,38 pkt), 

Uzasadnienie zastosowania kryterium: 

Kryterium umożliwia efektywne wykorzystanie budżetu LSR przez preferowanie operacji, w których stosunek 

nakładów do efektów jest najbardziej korzystny. Zachęca wnioskodawców do zwiększania liczby tworzonych miejsc 

pracy (kryterium obowiązkowe w ramach PROW 2014-2020) i/lub ograniczania wysokości pomocy ze środków LSR, 

przez zwiększenie udziału własnego wnioskodawcy. Odpowiada na główną potrzebę obszaru – konieczność tworzenia 

nowych miejsc pracy i wpływa na wartość dodaną w ramach wskaźnika rezultatu w ramach celu szczegółowego 1.1. 

3* Projekt zakłada wprowadzenie na rynek 

lokalny produktu/usługi niedostępnej w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy: 

- brak informacji: 0 pkt. 

- na terenie co najmniej danej gminy 5 pkt 

- na terenie całego powiatu 10 pkt*** 

0 lub 5 lub 

10 

Wnioskodawca w ramach operacji zakłada wprowadzenie na obszar objęty LSR (w całości lub na obszar co najmniej 

jednej z gmin) całkowicie nowej, niedostępnej dotychczas usługi lub produktu. Weryfikacja nastąpi w oparciu o 

informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz w oświadczeniu. W celu zachowania elastyczności kryterium 

oraz równych szans w dostępie do środków, LGD nie zamyka listy rodzajów produktów i usług innowacyjnych. 

Zadaniem Wnioskodawcy będzie szczegółowo opisać element innowacyjny ze wskazaniem wyników analizy rynku 

lokalnego wskazującej na zasięg innowacyjności oraz uzasadnić w jaki sposób wpłynie to na realizację celów 

opisywanego projektu. 

 

Kryterium rozłączne, punkty nie sumują się, do zdobycia 0 lub 5 lub 10 pkt. 

Uzasadnienie zastosowania kryterium: 

Kryterium rekomendowane w ramach PROW 2014-2020, pozwoli na wsparcie projektów innowacyjnych na obszarze 

LSR i osiągnięcie jednego z celów przekrojowych PROW 2014-2020. 

4 Wnioskodawca posiada siedzibę na obszarze 

LGD lub dodatkowe miejsce prowadzenia 

działalności gospodarczej  zgłoszone co 

najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia 

wniosku. 

 

0 lub 20 Weryfikacja nastąpi wyłącznie w oparciu o dokumenty przedstawione przez Wnioskodawcę: aktualny wydruk z 

Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego (wykonany w ciągu 3 

miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy). Dokument powinien zawierać adres zgłoszenia siedziby 

firmy lub dodatkowego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. 

Uzasadnienie zastosowania kryterium: 

Kryterium odpowiada na problemy opisane w diagnozie: złą sytuację na rynku pracy na obszarze LSR oraz postulaty 

zgłaszane w  procesie konsultacji społecznych, dotyczące preferowania firm działających na obszarze LSR co najmniej 

rok. Pozwoli na wsparcie przedsiębiorstw, które mają doświadczenie biznesowe na obszarze objętym LSR. 



 



PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1. ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Lp. Kryterium Liczba 

pkt 

Uszczegółowienie 

1 Projekt zakłada utworzenie firmy w jednej z poniższych 

kategorii: 

- świadczącej usługi noclegowe, 

- świadczącej usługi gastronomiczne, 

- prowadzącej wypożyczalnię sprzętu sportowo-

rekreacyjnego, 

- oferującej usługi dla seniorów, 

- prowadzącej usługi z zakresu działalności rehabilitacyjnej, 

- prowadzącej obiekt rekreacyjny.* 

0 lub12 Wskazano zakresy działalności zdiagnozowane w Lokalnej Strategii Rozwoju jako kluczowe dla rozwoju i wykorzystania 

potencjału obszaru objętego LSR. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie. 

Wnioskodawca ma obowiązek określić we wniosku główne zakresy planowanej działalności, wraz ze wskazaniem kodów PKD 

2007. W przypadku, jeśli ww. zakresy działalności nie wskazują jednoznacznie na przynależność do co najmniej jednej z 

punktowanych kategorii, zadaniem Wnioskodawcy jest w sposób przejrzysty i niebudzący wątpliwości uzasadnić, w jaki 

sposób planowana działalność wpisuje się w kategorie punktowane w ramach kryterium. 

 

Aby otrzymać punkty konieczne jest wykazanie, że jedna z preferowanych kategorii będzie główną, dominującą działalnością 

wnioskodawcy (punktów nie uzyska wnioskodawca, który np. planuje otworzyć warsztat mechaniczny i argumentuje, że 

będzie w nim świadczyć usługi dla seniorów, gdyż są oni klientami warsztatu). W razie wątpliwości członkowie Rady 

dokonują oceny planowanych kosztów projektu odnoszących się bezpośrednio do preferowanych kategorii działalności. Aby 

otrzymać punkty w ramach kryterium planowane nakłady finansowe na jedną z preferowanych kategorii powinny stanowić co 

najmniej 50% kosztów kwalifikowanych operacji. 

 

Kryterium rozłączne, przynależność do więcej niż jednej kategorii nie wpływa na liczbę punktów (osoba planująca uruchomić 

obiekt noclegowy z restauracją i wypożyczalnią rowerów uzyska 12 punktów). 

 

Uzasadnienie zastosowania kryterium: 

Kryterium odpowiada na problemy opisane w diagnozie: niewystarczające wykorzystanie potencjału turystycznego, 

niewystarczająco rozwiniętą infrastrukturę rekreacyjną, dynamiczny wzrost liczby seniorów, złą ocenę ochrony zdrowia, 

turystyki i oferty spędzania wolnego czasu w badaniu ankietowym. Przyczyni się do zakładania firm w dziedzinach 

deficytowych na obszarze LSR. 

2 Projekt zakłada wprowadzenie na rynek lokalny 

produktu/usługi niedostępnej w ciągu ostatnich 12 miesięcy: 

- brak informacji 0 pkt. 

- na terenie co najmniej danej gminy 5 pkt 

- na terenie całego powiatu 10 pkt.** 

0  

lub 5 

lub 10 

Wnioskodawca w ramach operacji zakłada wprowadzenie na obszar objęty LSR (w całości lub na obszar co najmniej jednej z 

gmin) całkowicie nowej, niedostępnej dotychczas usługi lub produktu. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we 

wniosku o dofinansowanie oraz w oświadczeniu. W celu zachowania elastyczności kryterium oraz równych szans w dostępie 

do środków, LGD nie zamyka listy rodzajów produktów i usług innowacyjnych. Zadaniem Wnioskodawcy będzie 

szczegółowo opisać element innowacyjności oraz uzasadnić jaki sposób wpłynie to na realizację celów opisywanego projektu. 

 

Kryterium rozłączne, punkty nie sumują się, do zdobycia 0 lub 5 lub 10 pkt. 



 

Uzasadnienie zastosowania kryterium: 

Kryterium rekomendowane w ramach PROW 2014-2020, pozwoli na wsparcie projektów innowacyjnych na obszarze LSR i 

osiągnięcie jednego z celów przekrojowych PROW 2014-2020. 

3 W dniu składania wniosku Wnioskodawca jest zameldowany 

nieprzerwanie na pobyt stały lub czasowy na terenie powiatu 

inowrocławskiego od co najmniej 12 miesięcy.*** 

0 lub 

18 

Wnioskodawca w dniu złożenia wniosku posiada zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na obszarze objętym Lokalną 

Strategią Rozwoju nieprzerwanie od minimum 12 miesięcy. Weryfikacja nastąpi w oparciu o dokumenty przedstawione przez 

Wnioskodawcę – zaświadczenie o zameldowaniu, wydane nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o 

przyznanie pomocy. 

Uzasadnienie zastosowania kryterium: 

Kryterium odpowiada na problemy opisane w diagnozie: złą sytuację na rynku pracy na obszarze LSR oraz postulaty zgłaszane 

w procesie konsultacji społecznych, dotyczące preferowania osób zamieszkujących na obszarze LSR co najmniej rok. Pozwoli 

na wsparcie osób, które dzięki codziennym kontaktom z lokalną społecznością lepiej znają możliwości i ograniczenia 

występujące wśród lokalnych przedsiębiorców. 


