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Załącznik do Uchwały NR 1/12/2017 

 Walnego Zebrania Członków  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” 

z dnia 20 grudnia 2017 roku 

 

 

KRYTERIA OCENY I WYBORU OPERACJI 

w ramach wdrażania LSR na lata 2016-2022  

przez Stowarzyszenie LGD „Jagiellońska Przystań” 

 

Zróżnicowanie wagi punktowej poszczególnych kryteriów wg ważności w odniesieniu do diagnozy, analizy SWOT, celów, wskaźników i grup docelowych ze szczególnym 

uwzględnieniem grup defaworyzowanych: 

Największą wagę punktową będą miały kryteria o szczególnym znaczeniu dla realizacji LSR.  

0 pkt – minimalna wartość dla pojedynczego kryterium / operacja nie spełnia kryterium  

8 pkt – maksymalna wartość dla pojedynczego kryterium 

 

Zgodnie z treścią Procedury Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” „za wybrane do finansowania uznawane są wyłącznie wnioski, które (…) 

uzyskują minimalne wartości punktowe w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru. Przez minimalną liczbę punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy 

RLKS należy rozumieć zarówno łączną liczbę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów wyboru („minimum globalne”), jak i również liczbę punktów w ramach 

poszczególnych, pojedynczych kryteriów wyboru („minimum cząstkowe”). 

 DLA OSÓB FIZYCZNYCH PODEJMUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 

Lp

. 
Kryterium Opis / definicja 

Wartość 

minimalna 

(minimum 

cząstkowe) 

Wartość 

maksyma

lna 

Uwagi 

1 Ilość utworzonych miejsc pracy w ramach 

realizacji operacji  

Operacja zakłada utworzenie 1 miejsca pracy – 2 

pkt 

 

Operacja zakłada utworzenie 2 miejsc pracy – 4 pkt 

 

Operacja zakłada utworzenie 3 miejsc pracy lub 

więcej – 8 pkt 

 

Preferuje się operacje zakładające utworzenie 

więcej miejsc pracy niż wymagane minimum 1 

(samozatrudnienie).  

Do etatów wliczane jest samozatrudnienie. 

*Definicja samozatrudnienia zostanie określona 

przez MRiRW. 

2 8 Informacja musi być zawarta 

we wniosku i w biznesplanie. 

Kryterium zostało 

skonstruowane w oparciu o 

diagnozę i analizę SWOT – 

bezpośrednio odpowiada na 

potrzeby grup defaryzowanych. 

2 Status Wnioskodawcy 

Wnioskodawca jest osobą długotrwale bezrobotną – 

Definicje (zgodnie z ustawą o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy): 

2 8 Powiązanie z diagnozą i analizą 

SWOT, kierowanie wsparcia 



 

2 
 

8 pkt 

 

Wnioskodawca jest osobą bezrobotną powyżej 50 

roku życia – 8 pkt  

 

Wnioskodawca jest osobą bezrobotną do 25 roku 

życia – 8 pkt  

 

Inny wnioskodawca – 2 pkt 

a) osoba bezrobotna to osoba niezatrudniona i 

niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i 

gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym 

wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym 

zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, 

albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i 

gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w 

połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w 

szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla 

dorosłych lub przystępującej do egzaminu 

eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole 

wyższej gdzie studiuje w formie studiów 

niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym 

dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego 

powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

b) osoba długotrwale bezrobotna, tj. pozostająca 

w rejestrze PUP łącznie przez okres ponad 12 

miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem 

okresów odbywania stażu i przygotowania 

zawodowego dorosłych. 

 

do grup defaworyzowanych. W 

przypadku gdy wnioskodawca 

spełnia jednocześnie dwa 

warunki przyznaje się ocenę 

punktową korzystniejszą dla 

wnioskodawcy, punkty nie 

mogą się sumować.   

 

Weryfikacja na podstawie 

załączników do wniosku – 

zaświadczenie z PUP. 

3 Przygotowanie Wnioskodawcy do realizacji 

operacji 

Wnioskodawca posiada kwalifikacje i 

doświadczenie zgodne z profilem działalności – 8 

pkt 

 

Wnioskodawca posiada wyłącznie 

udokumentowane doświadczenie zgodne z profilem 

planowanej działalności – 4 pkt 

 

Wnioskodawca posiada wyłącznie 

udokumentowane kwalifikacje zgodne z profilem 

planowanej działalności – 4 pkt 

 

Wnioskodawca nie dysponuje kwalifikacjami i 

doświadczeniem zgodnymi z planowanym profilem 

Wnioskodawca posiada odpowiednie kwalifikacje 

i/lub doświadczenie w odniesieniu do rodzaju 

planowanej działalności, weryfikacja na podstawie 

wniosku i załączników, uzyskanie punktów w tym 

kryterium jest możliwe po przedłożeniu min. 

jednego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje 

(zaświadczenia/certyfikaty/dyplomy ukończenia 

szkoleń, kursów kierunków studiów itp. 

bezpośrednio związanych z planowaną operacją) 

i/lub doświadczenie (świadectwa pracy, umowy o 

pracę, cywilnoprawne itp. Potwierdzające 

doświadczenie w danej branży, zaświadczenia o 

odbyciu stażu zawodowego lub praktyk).  

Oświadczenia wnioskodawcy nie będą honorowane.   

 

 

0 8 Różnicuje ocenę, ocenia 

stopień przygotowania 

wnioskodawcy i szanse na 

powodzenie realizacji operacji.  
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działalności  - 0 pkt 

4 Korzystanie ze wsparcia oferowanego przez 

LGD w zakresie przygotowania wniosku  

Wnioskodawca skorzystał ze szkolenia i doradztwa 

indywidualnego – 8 pkt 

 

Wnioskodawca skorzystał wyłącznie ze szkolenia – 

4 pkt 

 

Wnioskodawca skorzystał wyłącznie z doradztwa 

indywidualnego – 4 pkt 

 

Wnioskodawca nie skorzystał ze szkolenia i 

doradztwa indywidualnego – 0 pkt 

Kryterium preferuje operacje, realizowane przez 

Wnioskodawców, którzy w trakcie 

przygotowywania wniosku o przyznanie pomocy 

korzystali ze szkoleń i doradztwa oferowanego 

przez LGD w ramach danego naboru, tj. 

prowadzonego doradztwa i szkoleń 

organizowanych w związku z planowanym, 

najbliższym naborem lub podczas trwającego 

naboru wniosków. 

 

4 8 Weryfikacja na podstawie 

ewidencji udzielanego 

doradztwa LGD lub listy 

obecności ze szkolenia. 

5 Wykorzystanie lokalnych zasobów 

Podstawę działalności stanowią lokalne zasoby –  8 

pkt 

 

Brak wykorzystania lokalnych zasobów – 0 pkt 

Preferowane będą operacje/działalności oparte o 

lokalne zasoby. 

Lokalne zasoby – walory przyrodnicze, kulturowe, 

historyczne, tradycje rzemieślnicze i 

rękodzielnicze, produkty rolne, produkty lokalne. 

Wszystkie zasoby muszą być nierozerwalnie 

związane z obszarem LSR (występujące na terenie 

gmin objętych LSR)  

0 8 Weryfikacja na podstawie 

zapisów wniosku i biznespalnu, 

przyznanie punktów w tym 

kryterium będzie możliwe 

jeżeli wnioskodawca 

szczegółowo opisze i wyjaśni 

na czym będzie polegało 

wykorzystanie lokalnych 

zasobów. 

6 Innowacyjność 

Operacja jest innowacyjna dla całego obszaru LSR 

– 8 pkt 

 

Operacja jest innowacyjna dla jednej gminy z 

obszaru LSR – 4 pkt 

 

Operacja nie jest innowacyjna – 0 pkt 

Z analizy SWOT wynika, że szansą na rozwój 

obszaru są innowacyjne rozwiązania.  

 

Innowacyjność oznacza powstanie nowej 

usługi/produktu, dotychczas nieoferowanego na 

obszarze objętym LSR; zastosowanie nowych 

sposobów organizacji lub zarządzania, wcześniej 

niestosowanych na obszarze objętym LSR; 

nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów i 

surowców, wcześniej nie stosowanym na obszarze 

LSR; nowym sposobie zaangażowania lokalnej 

społeczności w proces rozwoju; upowszechnieniu 

lub wykorzystaniu nowoczesnych technik 

informacyjno-komunikacyjnych. 

 

0 8 Weryfikacja na podstawie 

zapisów wniosku i biznespalnu. 
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Operacja innowacyjna to operacja nowatorska, 

niestandardowa, o eksperymentalnym charakterze, 

w nietypowy sposób podchodząca do lokalnych 

zasobów, tradycji, przyczyniająca się do 

pozytywnych zmian na obszarze. 

 

Preferuje się również wybór innowacyjnych 

operacji w obszarze ochrony środowiska czy 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym, a także 

związanych ze zwalczaniem ubóstwa czy 

włączeniem społecznym. 

 

W ocenie innowacyjności jej kontekst terytorialny, 

a więc ocena czy operacja jest innowacyjna w skali 

gminy czy obszaru LSR, przekłada się na 

przyznaną liczbę punktów. 

7 Rodzaj uruchamianej działalności 
Operacja zakłada uruchomienie działalności w 

branży zdefiniowanej jako kluczowa dla rozwoju 

regionu – 8 pkt 

 

Operacja zakłada uruchomienie działalności w 

pozostałych branżach – 0 pkt 

Na podstawie analizy SWOT i diagnozy, w oparciu 

o ustalenia konsultacji społecznych 

zidentyfikowano 3 branże kluczowe dla rozwoju 

regionu: 

1. Turystyka i rekreacja 

2. Odnawialne Źródła Energii 

3. Usługi dla ludności 

Wnioskodawca otrzymuje punkty, w przypadku 

uruchomienia działalności w jednej ze wskazanych 

branż. 

0 8 Kryterium różnicuje ocenę 

zgodnie z analizą SWOT i 

diagnozą – ustalonymi 

branżami kluczowymi dla 

rozwoju obszaru LSR. 

Weryfikacja na podstawie 

zapisów wniosku i biznesplanu 

– wnioskodawca będzie 

zobligowany do 

jednoznacznego wskazania we 

wniosku i biznesplanie branży, 

w ramach której uruchamia 

działalność. 

8 Wkład własny – intensywność pomocy 

Operacja zakłada minimalny wymagany  wkład 

własny, co najmniej 10% – 0 pkt 

 

Operacja zakłada większy niż minimalny, co 

najmniej 15% wkład własny – 4 pkt 

 

Operacja zakłada większy niż minimalny, co 

najmniej 20% wkład własny – 8 pkt 

Preferowane będą operacje, które zakładają 

większy wkład własny Wnioskodawcy niż 

minimalny określony w LSR. 

 

0 8 Kryterium różnicuje ocenę. 

Weryfikacja na podstawie 

zapisów wniosku i biznesplanu. 
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9 Ochrona środowiska lub klimatu  

Działalność uwzględnia zastosowanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu – 8 

pkt 

 

Działalność nie uwzględnia zastosowania 

rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub 

klimatu – 0 pkt 

Kryterium preferuje operacje, które w swoich 

celach lub działalności bezpośrednio przyczynią się 

do ochrony środowiska lub klimatu. 

Przeciwdziałanie zmianom klimatu zachodzi 

poprzez wykonywanie usług za pomocą 

technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu 

ograniczających niekorzystne oddziaływanie na 

środowisko naturalne, natomiast w organizacji 

wykonywania usług zastosowane będą rozwiązania 

służące oszczędności zasobów, energii, wody, 

działania sprzyjające niskiej emisji.  

0 8 Weryfikacja na podstawie 

zapisów wniosku i biznesplanu. 

To kryterium wymaga 

uzasadnienia przez członków 

Rady. 

PODSUMOWANIE 

 

Wymagane minimum dla operacji, których Wnioskodawcami są osoby fizyczne podejmujące działalność gospodarczą wynosi 32 punkty* 

* jest to tzw. („minimum globalne”), w myśl art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy RLKS 

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ocenie operacji, których Wnioskodawcami są osoby fizyczne podejmujące działalność gospodarczą wynosi 72 

punkty 

 


