
KRYTERIA WYBORU OPERACJI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PODKOWA” 

WRAZ Z OPISEM DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W ZAKRESIE 

PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 
Kryterium Opis Liczba 

punktów 

Sposób weryfikacji 

Liczba nowych miejsc 

pracy 

 

 

Operacja zakłada utworzenie co 

najmniej: 

1) 2 etatów, 

2) 3 etatów i więcej. 

3) wnioskodawca zakłada 

zatrudnienie na minimalnym 

wymaganym poziomie   

 

Premiowane przez LGD są 

operacje tworzące więcej niż jedno 

miejsce pracy, czyli dające 

zatrudnienie nie tylko 

ubiegającemu się o 

dofinansowanie (w przeliczeniu na 

etaty średnioroczne). 

1) 3 pkt. 

2) 6 pkt. 

3) 0 pkt. 

 

Maksymalna 

ilość punktów w 

ramach 

kryterium - 6 

 

Kryterium weryfikowane 

w oparciu o treść 

wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Innowacyjność LGD preferuje operacje o 

charakterze innowacyjnym: 

1) innowacja operacji w obszarze 

ochrony środowiska czy 

przeciwdziałania zmianom 

klimatycznym, 

2) innowacja w obszarze 

związanym ze zwalczaniem 

ubóstwa czy włączeniem 

społecznym, 

3) innowacja poprzez zakup 

nowych urządzeń z zastosowaniem 

nowej, ulepszonej technologii* 

4) operacja nie jest innowacyjna 

 

* Innowacja to wdrożenie nowego 

lub znacząco udoskonalonego 

produktu (wyrobu lub usługi) lub 

procesu, nowej metody 

marketingowej lub nowej metody 

organizacyjnej w praktyce 

gospodarczej, organizacji miejsca 

pracy lub stosunkach z 

otoczeniem. 

1) 3 pkt 

2) 2 pkt 

3) 1 pkt 

4) 0 pkt 

 

Maksymalna 

ilość punktów w 

ramach 

kryterium - 6  

Kryterium weryfikowane 

w oparciu o treść 

wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Preferowane grupy 

wnioskodawców 

LGD preferuje operacje, w których 

nastapi zatrudnienie minimum 

jednej osoby należącej do grup 

defaworyzowanych ze względu na 

dostęp do rynku pracy określonych 

w LSR: 

1) Tak, 

2) Nie. 

1) 5 pkt. 

2) 0 pkt 

 

Maksymalna 

ilość punktów w 

ramach 

kryterium - 5 

Dokumenty określające 

status osoby zatrudnianej 

pod kątem 

zdefiniowanych 

kryteriów, w tym 

obowiązkowo pisemne 

oświadczenie 

zatrudnianej osoby, a 

także przykładowo: 

kserokopia dowodu 

osobistego, 

zaświadczenie z PUP, 

orzeczenie o 

niepełnosprawności, 



zaświadczenie z GOPS, 

zaświadczenie z PESEL 

dziecka, etc. lub 

oświadczenie 

pracodawcy o 

zatrudnieniu osoby 

należącej do 

gr.defaworyzowanej. 

 

Ochrona środowiska oraz 

klimatu 

LGD preferuje operacje 

przyczyniające się do rozwiązań 

sprzyjających ochronie środowiska 

lub klimatu: 

1) pozytywny lub neutralny wpływ 

na ochronę środowiska lub 

klimatu, 

2) negatywny. 

 

1) 2 pkt. 

2) 0 pkt. 

 

Maksymalna 

ilość punktów w 

ramach 

kryterium - 2 

Kryterium weryfikowane 

w oparciu o treść 

wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Charakter podejmowanej 

działalności 

Operacja zakłada prowadzenie:  

1) działalności gospodarczej 

opartej na produktach rolnych, 

2) działalność produkcyjna lub 

usługowa, z wyłączeniem handlu, 

3) innej działalności. 

1) 30 pkt. 

2) 5 pkt 

3) 0 pkt. 

 

Maksymalna 

ilość punktów w 

ramach 

kryterium - 35 

 

Zakres PKD wskazany 

we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Osiąganie wskaźników 

Projekty przyczyniają się do 

realizacji wartości zaplanowanych 

w LSR wskaźników: 

1)  Realizacja 2 wskaźników 

produktu,   

2) Realizacja 3 i więcej 

wskaźników produktu, 

3) Realizacja 2 wskaźników 

rezultatu, 

4) Realizacja 3 i więcej 

wskaźników rezultatu. 

5) Wartość niższa niż wyżej 

wymienione. 

1) 3 pkt. 

2) 6 pkt. 

3) 3 pkt. 

4) 6 pkt. 

5) 0 pkt. 

 

Maksymalna 

ilość punktów w 

ramach 

kryterium - 12  

Kryterium weryfikowane 

w oparciu o treść 

wniosku o 

dofinansowanie projektu 

i treść LSR. 

Doświadczenie 

Wnioskodawcy  

LGD preferuje Wnioskodawców 

posiadających kwalifikacje i/lub 

doświadczenie zgodne z 

przedmiotową operacją: 

1) Wnioskodawca nie posiada 

kwalifikacji lub doświadczeń 

zgodnych z przedmiotową 

operacją, 

2)  Wnioskodawca posiada 

kwalifikacje i/lub doświadczenie 

zgodne z przedmiotową operacją 

 

Wnioskodawca może załączyć 

maksymalnie 4 dokumenty. 

1) 0 pkt. 

2) 5 pkt. 

 

Maksymalna 

ilość punktów w 

ramach 

kryterium - 5 

 

Dokumenty 

przedstawione  

przez Wnioskodawcę – 

kserokopie dokumentów  

potwierdzających  

posiadane kwalifikacje 

lub doświadczenie, 

przykładowo: dokumenty 

potwierdzające 

wykształcenie, 

świadectwa praca, 

certyfikaty i 

zaświadczenia z kursów i 

szkoleń. 

 

Podnoszenie kompetencji LGD preferuje operacje 

zakładające podnoszenie 

kompetencji osób zatrudnionych 

zamieszkujących obszar LGD, w 

szczególności osób z grupy 

1) 5 pkt. 

2) 0 pkt. 

 

Maksymalna 

ilość punktów w 

Kryterium weryfikowane 

w oparciu o treść 

wniosku o 

dofinansowanie projektu 

i treść oświadczenia 



defowaryzowanej, rolników oraz 

osób długotrwale pozostających 

bez pracy: 

1) operacja zakłada podnoszenie 

kompetencji, w tym nadanie 

uprawnień pracownikowi, 

2) operacja nie zakłada 

podnoszenie kompetencji. 

ramach 

kryterium - 5 

 

wnioskodawcy o 

tematyce działań 

podnoszących 

kompetencje 

Racjonalność budżetu 

operacji 

LGD preferuje operacje, w których 

koszty są racjonalne i znajdują 

swoje uzasadnienie w załączonych 

ofertach, projektach, kosztorysach 

i innych dokumentach 

potwierdzających przyjęty poziom 

cen. 

1)  racjonalność i konieczność 

poniesienia wszystkich kosztów 

została odpowiednio 

udokumentowana, 

2) zaplanowane koszty nie zostały 

odpowiednio udokumentowane. 

1) 5 pkt. 

2) 0 pkt. 

 

Maksymalna 

ilość punktów w 

ramach 

kryterium - 5 

 

Kryterium weryfikowane 

w oparciu o treść 

wniosku o 

dofinansowanie projektu 

oraz załączniki (3 oferty 

kosztowe od 

potencjalnych 

dostawców/wykonawców 

usług, kosztorys 

inwestorski bądź inne 

dokumenty) 

Wpływ realizacji operacji 

na promocję LSR i LGD 

LGD preferuje operacje 

przyczyniające się w do promocji 

LSR i LGD: 

1) promocja na stronie www 

wnioskodawcy i/lub informacja na 

materiałach powielanych i/lub inne 

formy promocji o realizacji 

przedsięwzięcia w ramach LSR i 

udziale LGD, 

2) operacja nie zakłada promocji 

LSR i LGD. 

 

 

 

1) 5 pkt. 

2) 0 pkt. 

 

Maksymalna 

ilość punktów w 

ramach 

kryterium - 5 

 

Kryterium weryfikowane 

w oparciu o treść 

wniosku o 

dofinansowanie projektu 

 

Informacja zgodna z 

wymogami księgi 

wizualizacji w PROW 

oraz obowiązkowa 

promocja LGD z 

udziałem logotypu LGD. 

Operacja zapewnia 

zintegrowanie 

 

LGD preferuje operacje 

przyczyniające się w znacznym 

stopniu do zintegrowania: 

1) 1) podmiotów*, 

2) 2) zasobów**, 

3) 3) celów***, 

4) 4) nie dotyczy 

* Operacja będzie realizowana 

przez podmioty z różnych 

sektorów, realizacja zakłada 

współpracę różnych podmiotów 

wykonujących cząstkowe zadania 

składające się na operację. 

** Operacja zakłada jednoczesne 

wykorzystanie różnych zasobów 

lokalnych, specyfiki obszaru, 

miejsc, obiektów oraz elementów 

stanowiących dziedzictwo 

przyrodnicze, historyczne i 

kulturowe 

*** W ramach operacji 

realizowane będą cele LSR, które 

są spójne, powiązane ze sobą oraz 

wzajemnie się uzupełniają. Cele 

LSR planowane do realizacji w 

1) 1) 4 pkt. 

2) 2) 3 pkt. 

3) 3) 2 pkt. 

4) 4) 0 pkt. 

 

Maksymalna 

ilość punktów w 

ramach 

kryterium – 9 

 

Kryterium weryfikowane 

w oparciu o treść 

wniosku o 

dofinansowanie projektu 

 



ramach operacji będą tworzyć 

logiczne związki i wzajemnie na 

siebie oddziaływać. 

Doradztwo Biura LGD LGD preferuje wnioskodawców 

korzystających z doradztwa biura 

LGD na etapie przygotowania 

wniosku o dofinansowanie: 

1) wnioskodawca korzystał z 

doradztwa,  

2) wnioskodawca nie korzystał z 

doradztwa. 

1) 2 pkt 

2) 0 pkt. 

 

Maksymalna 

ilość punktów w 

ramach 

kryterium - 2 

Dokumentacja z biura 

LGD (np. lista 

wnioskodawców którym 

udzielono doradztwa w 

ramach odpowiedniego 

konkursu, karta 

doradztwa, listy ze 

spotkań informacyjnych i 

szkoleniowych) 

 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach oceny: 97 

 

Minimalne wymagania 

Minimalne wymagania, których spełnienie warunkiem wyboru operacji do dofinansowania: 

- Zgodność operacji z co najmniej jednym celem ogólnym, jednym celem szczegółowym oraz 

wskaźnikiem, 

- Uzyskanie minimum punktowego określonego dla operacji realizowanych w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej: 29 punktów. 

 


