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Lokalna Grupa Działania 

 

 

Załącznik  nr  4  do  Procedur oceny i wyboru operacji LSR 
 

 
Metryczka: 
 
Nr  wniosku   ………………………………………….  
            

Tytuł operacji/projektu : ………………………………………………………………………………………….. 
 

   …………………………………………………………………………………………. 
 

Nazwa Wnioskodawcy: ………………………………………………………………………………………….. 
 

Lokalne Kryteria Wyboru:    Przedsięwzięcie 3.2.1 – Wsparcie finansowe dla podmiotów  

                                                            prowadzących działalność gospodarczą    

 

 
Lp. 

 
Kryterium 

 
Opis 

 
Punktacja 

 
Punkty 

Uzasadnienie 
oceny 

 
 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
Dodatkowe 
miejsca pracy 

 
 
 
 
Preferowane będą 
wnioski, w których 
Wnioskodawca 
przewidzi utworzenie 
dodatkowego miejsca 
pracy (ponad jedno 
wymagane 
Programem). 
 
Weryfikacja:  WoPP  

i Biznesplan. 

    12 – z biznesplanu projektu  

                wynika konieczność  
                utworzenia  
                dodatkowego miejsca  
                pracy (ponad jedno  
                wymagane  
                Programem) w  
                wymiarze co najmniej 1  
                etatu średniorocznego, 

      7 – z biznesplanu projektu  

                wynika konieczność  
                utworzenia  
                dodatkowego miejsca  
                pracy (ponad jedno  
                wymagane  
                Programem) w  
                wymiarze co najmniej  
                0,5 etatu  
                średniorocznego, 

      0 – z biznesplanu nie  

               wynika konieczność  
               utworzenia  
               dodatkowego miejsca  
               pracy (ponad jedno  
               wymagane Programem)  

  

 
 
 
 
 
 
 
2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wsparcie grup 
defaworyzowanych 

Preferowane są 
operacje, w których 
co najmniej jedna 
spośród 
zatrudnionych w 
wyniku operacji osób 
jest przedstawicielem 
grupy 
defaworyzowanej   
(osoby poniżej 30 
roku życia, osoby po 
50 roku życia, osoby 
niepełnosprawne). 
Weryfikacja: 

informacje 
przedstawione przez 
Wnioskodawcę – 
FISZKA 

 
 
 
 
      9 - wnioskodawca  

               przewiduje zatrudnienie  

               co najmniej jednej  
               osoby z grupy  
               defaworyzowanej 

      0 - wnioskodawca nie   

              przewiduje  
              zatrudnienia osoby z  
                grupy defaworyzowanej 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kwalifikacje  
i doświadczenie 
zawodowe 
wnioskodawcy 

Preferowani są 
wnioskodawcy, którzy 
przedstawią 
dokumenty 
potwierdzające: 
a) posiadanie wiedzy 
w zakresie 
uruchamianej 
działalności 
(certyfikaty, dyplomy 
ukończenia kursów, 
szkoleń, kierunków 
studiów etc. 
bezpośrednio 
związanych z 
planowaną do 
podjęcia 
działalnością); 
b) posiadanie 
doświadczenia 
zawodowego w 
zakresie 
uruchamianej 
działalności 
(świadectwa pracy, 
umowy o pracę, 
cywilnoprawne, 
umowy 
wolontariackie itp. 
potwierdzające 
doświadczenie 
w danej branży) 

 
 
      6 - wnioskodawca  

               przedstawił dokumenty  

               potwierdzające wiedzę i  
               doświadczenie  
               zawodowe 

      3 - wnioskodawca  

               przedstawił dokumenty  

               potwierdzające wiedzę 

      3 - wnioskodawca  

               przedstawił dokumenty  

               potwierdzające  

               doświadczenie  
             zawodowe 

      0 - wnioskodawca nie  

             przedstawił  
             dokumentów  
               potwierdzających wiedzę  
               ani dokumentów  
               potwierdzających  
               doświadczenie  
               zawodowe albo  
               dokumenty nie są  
               bezpośrednio związane  
               z planowaną do podjęcia  
               działalnością 

 
 
 
 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
 
 
 
Wykorzystanie 
lokalnych zasobów  
 

Preferuje się 
operacje, w ramach 
których działalność 
gospodarcza będzie 
prowadzona z 
wykorzystaniem 
lokalnych zasobów, w 
szczególności: 
surowców, usług, 
kapitału 
społecznego, 
potencjału 
przyrodniczego i 
turystycznego. 
Weryfikacja:  

informacje 
przedstawione przez 
Wnioskodawcę – 
FISZKA 

 
 
 
   11 – wnioskodawca  

            wykorzystuje lokalne  
            zasoby w co najmniej 2  
            kategoriach 

     6 – wnioskodawca  

              wykorzystuje lokalne  

              zasoby w 1 kategorii 

     0 – brak wykorzystania  

              lokalnych zasobów 

  

 
 
 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
Realizacja operacji 
z uwzględnieniem  
zasad ochrony  
środowiska  
naturalnego  i  
klimatu 

Preferuje się 
operacje realizowane  
z wykorzystaniem 
metod/narzędzi 
pozytywnie 
wpływających na 
środowisko naturalne 
i jego poziom 
ochrony oraz na 
klimat 
Weryfikacja: 

informacje 
przedstawione przez 
Wnioskodawcę – 
FISZKA 

 
 

     8 – operacja wykorzystuje  

             metody i narzędzia  
             korzystnie wpływające na  
               środowisko i klimat 

     6 – operacja wykorzystuje  

             metody lub narzędzia  
             korzystnie wpływających  
               na klimat lub środowisko  

     0 – operacja nie ma  

            wpływu na stan i  

              poziom  ochrony  
              środowiska naturalnego 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Preferuje się 
operacje stosujące 
nowe metody i/lub 
wprowadzające nowe 
rozwiązania: 
atrakcje/usługi na 

 
 
     8 – wnioskodawca   

              wykorzystuje nowe  

              rozwiązania na skalę  

  



6. Innowacyjność 
operacji 

obszar objęty LSR. 
Weryfikacja: 

informacje 
przedstawione przez 
Wnioskodawcę – 
FISZKA 

              obszaru LGD 

     0 – wnioskodawca nie  

             wykorzystuje nowych  

               rozwiązań 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Koszt stworzenie 
jednego miejsca 
pracy 

 
 
Preferuje się 
operacje, w ramach 
których zaplanowano 
możliwie najniższą 
kwotę pomocy w 
przeliczeniu na jedno 
średnioroczne 
miejsce pracy, 
zakładane do 
utworzenia w wyniku 
realizacji operacji. 
Weryfikacja w 

oparciu o zestawienie 
przygotowane przez 
Biuro na podstawie 
danych zawartych w 
WoPP. 

Maksymalnie 20 punktów 
 

Maksymalną liczbę punktów 
(20) 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 20 
 

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

  

 
 
 
 
8. 

 
 
 
Wsparcie dla firm 
działających na 
obszarze LGD 

Preferowane są 
firmy, które posiadają 
siedzibę na obszarze 
LGD lub dodatkowe 
miejsce prowadzenia 
działalności 
gospodarczej  przed 
dniem złożenia 
wniosku. 
Weryfikacja:  dane w 

rejestrze CEIDG lub 
KRS. 

 
       
      2 - siedziba firmy mieści  

             się na obszarze LGD  
             lub dodatkowe miejsce  
               prowadzenia działalności  
               gospodarczej  przed  
               dniem złożenia wniosku 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
9. 

 
 
 
 
 
 
Wsparcie dla 
podmiotów 
ekonomii 
społecznej 

Preferuje się 
wnioskodawców 
będących 
podmiotami ekonomii 
społecznej 
(spółdzielnie pracy, 
spółdzielnie 
inwalidów i 
spółdzielnie 
niewidomych, 
spółdzielnie socjalne, 
zakłady aktywności 
zawodowej, fundacje 
i stowarzyszenia 
prowadzące 
działalność 
gospodarczą). 
Weryfikacja:  wpis 

do rejestru 
przedsiębiorców 
KRS. 

 
 
 
 
 
      5 - wnioskodawca jest  
             podmiotem ekonomii  
              społecznej 

      0 - wnioskodawca nie jest  
             podmiotem ekonomii  
               społecznej 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preferuje się 
operacje z możliwie 
najwyższym udziałem 
wkładu własnego 
wnioskodawcy. 
Weryfikacja: 

informacje 
przedstawione przez 
Wnioskodawcę – 
WoPP 
Wkład własny jest 

rozumiany jako kwota 

 
 
 
      9 - wkład własny powyżej  

             55% kosztów  

               kwalifikowalnych, 

      4 - wkład własny na poziomie  

               powyżej 45-55%  
             kosztów kwalifikowalnych, 

       2 - wkład własny na poziomie  

  



10. Wysokość wkładu 
własnego 

pozostała po odjęciu 
od łącznej wartości 
kosztów 
kwalifikowanych 
kwoty 
wnioskowanego 
dofinansowania, 
wyrażona jako 
procent od wartości 
kosztów 
kwalifikowalnych. 
 

               35-45% kosztów  

               kwalifikowalnych, 

      0 - wkład własny na poziomie  

               niższym niż 35%  
             kosztów kwalifikowalnych. 

 
 
 
 
11. 

 
 
 
 
Miejsce realizacji 
operacji 

Preferuje się 
operacje realizowane 
w miejscowościach 
do 1500     

mieszkańców.  
Weryfikacja:    

zaświadczenie z 
gminy o liczbie 
mieszkańców  na 
dzień  31.12.2016 r. 

 
       2 – operacja realizowana  

                 w miejscowości do  
               1500  mieszkańców 

       1 – operacja realizowana  

                 w miejscowości  

                 powyżej 1500  
               mieszkańców 

  

 
 
 
 
 
 
 
12. 

 
 
 
 
 
 
 
Czas realizacji 
operacji 

 
Preferuje się 
operacje o 
planowanym czasie 
realizacji nie 
dłuższym niż rok 
(liczonym od 
podpisania umowy do 
złożenia wniosku o 
płatność ostateczną). 
Weryfikacja:  

oświadczenie  
wnioskodawcy o 
planowanym czasie 
realizacji operacji. 

 
 
        2 - wnioskodawca planuje,  

                  że czas realizacji  

                  operacji nie  
                przekroczy 12  
                miesięcy  

        1 - wnioskodawca planuje,  

                 że czas realizacji  

                 operacji wynosi od 12  
               do 18 miesięcy 

        0 - wnioskodawca planuje,  

                  że czas realizacji  

                  operacji przekracza  
                18 miesięcy 

  

 
13. 

 
Udział w szkoleniu, 

doradztwie 
przeprowadzonym 

przez LGD w 
ramach danego 

naboru 
 

Preferuje się 
Wnioskodawców, 
którzy skorzystali ze 
szkoleń i doradztwa 
udzielanego przez 
LGD w ramach 
naboru wniosków. 
Weryfikacja rejestr 

przeprowadzonego 
doradztwa w ramach 
naboru wniosków 
i/lub  listy obecności 
na szkoleniach. 

 
 
        6 - za obecność na  

                szkoleniu i  
                skorzystanie z   

                  doradztwa 

        3 - za obecność na  

                szkoleniu 

        3 – za skorzystanie z  

                doradztwa 

  

Maksymalna liczba 
punktów - 100 pkt. 

Minimum punktowe - 50 
pkt. 

 

         Suma  punktów:        
  

 

 
……………………………………………..                                            …………………………………………….. 

            /  Nazwisko  i  Imię  /                                                                                     /  Podpis  /  

 

Zabór,  dnia  ……………………. 


