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Kryteria dla przedsięwzięcia „Lokalne firmy podstawą zrównoważonej gospodarki” w zakresie 
ROZWIJANIA DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ , w tym podnoszenie kompetencji osób 
realizujących operacje w tym zakresie 
Lp.  Nazwa kryterium Punktacja  
1. Wnioskowana kwota 

pomocy  
10 pkt – wnioskowana kwota pomocy wynosi poniżej 100 tys. zł 
5 pkt –   wnioskowana kwota pomocy wynosi od 100 tys. do 200 tys. zł 
0 pkt –   wnioskowana kwota pomocy wynosi powyżej 200 tys. zł 

2. Tworzenie nowych 
miejsc pracy 

10 pkt – operacja zakłada utworzenie powyżej 2 etatów średniorocznych 
(umowa o pracę, spółdzielcza umowa o pracę) 

5 pkt –   operacja zakłada utworzenie powyżej 1 etat do 2 etatów 
średniorocznych (umowa o pracę, spółdzielcza umowa o pracę) 

0 pkt –   operacja nie zakłada utworzenia nowego miejsca pracy (gdy suma 
kwot pomocy przyznanej jednemu podmiotowi na dotychczas 
realizowane operacje oraz kwoty pomocy, o której przyznanie 
ubiega się wnioskodawca na realizację danej operacji, nie 
przekracza 25 tys. zł) 

3. Planowana operacja 
zakłada zatrudnienie 
osób z grup 
defaworyzowanych na 
rynku pracy zgodnie z 
definicją zawartą w 
LSR 

20 pkt –  wnioskodawca zadeklarował zatrudnienie osoby z grup 
defaworyzowanych zgodnie z definicją zawartą w LSR,                 
tj. osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach 
zawodowych i niskim poziomie wykształcenia, osoby do 30 roku 
życia i powyżej 50 roku życia, osoby korzystające z opieki 
społecznej, osoby niepełnosprawne  

0 pkt –   wnioskodawca nie zadeklarował zatrudnienia osoby z grup 
defaworyzowanych, zgodnie z definicją zawartą w LSR tj. osoby 
długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach zawodowych i 
niskim poziomie wykształcenia, osoby do 30 roku życia i powyżej 
50 roku życia, osoby korzystające z opieki społecznej, osoby 
niepełnosprawne 

4. Planowana operacja 
zakłada realizację 
celów środowiskowych 
lub klimatycznych 

10 pkt –  planowana operacja zakłada realizację celów środowiskowych lub 
klimatycznych – dotyczy to takich przypadków, gdy wynik 
ekonomiczny bazuje na: racjonalizacji wykorzystania zasobów  
(np. wody, energii), zastosowaniu nowych technologii produkcji, 
zmianach w organizacji produkcji i sprzedaży zmniejszających 
presję na środowisko i klimat, wyborze kierunku działalności  
z uwzględnieniem warunków środowiskowych i klimatycznych 
(opisane we wniosku o przyznanie pomocy) 

0 pkt –    planowana operacja nie zakłada realizacji celów środowiskowych 
lub klimatycznych 

5. Planowana operacja 
ma charakter 
innowacyjny  

10 pkt –  planowana operacja ma charakter innowacyjny, polegający na 
wdrożeniu nowego na obszarze LSR (obszar  obejmujący 
wszystkie gminy członkowskie LGD) lub znacząco 
udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego 
sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych 
zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy 
społecznych 

0 pkt –    planowana operacja nie ma charakteru innowacyjnego 
6. Miejsce realizacji 

operacji 
10 pkt –  realizacja operacji na terenie gminy o poziomie udziału 

bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 



 

    

produkcyjnym wyższym niż średnia na obszarze LSR (dane z GUS 
z 2 roku poprzedzającego rok złożenia wniosku)  

0 pkt –    realizacja operacji na terenie gminy o poziomie udziału 
bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności  
w wieku produkcyjnym równym lub niższym niż średnia na 
obszarze LSR (dane z GUS z 2 roku poprzedzającego rok złożenia 
wniosku podawane w ogłoszeniu LGD)  

7. Wkład własny 
wnioskodawcy  
w kosztach realizacji 
operacji 

10 pkt –  wnioskodawca zakłada wyższy poziom wkładu własnego niż 
minimalny wkład określony w LSR o minimum 5% 

5 pkt –    wnioskodawca zakłada wyższy poziom wkładu własnego niż 
minimalny wkład określony w LSR o minimum 2% 

0 pkt –    wnioskodawca nie zakłada wyższego poziomu wkładu własnego niż 
minimalny wkład określony w LSR 

8. Doświadczenie w 
prowadzeniu 
działalności 
gospodarczej  

10 pkt –  firma istnieje na rynku minimum 3 lata (data wpisu do rejestru 
działalności gospodarczej lub rejestru KRS powyżej 3 lat licząc na 
dzień złożenia wniosku) 

5 pkt –    firma istnieje na rynku minimum 2 lata (data wpisu do rejestru 
działalności gospodarczej lub rejestru KRS powyżej 2 lat licząc na 
dzień złożenia wniosku) 

0 pkt –    firma istnieje na rynku krócej niż 2 lata (data wpisu do rejestru 
działalności gospodarczej lub rejestru KRS krócej niż 2 lata licząc 
na dzień złożenia wniosku) 

9. Planowana operacja 
zakłada podjęcie 
współpracy 
podmiotów 
gospodarczych  

10 pkt –  planowana operacja zakłada podjęcie współpracy w ramach 
realizacji operacji minimum 3 podmiotów gospodarczych 

5 pkt –    planowana operacja zakłada podjęcie współpracy w ramach 
realizacji operacji minimum 2 podmiotów gospodarczych 

0 pkt –    planowana operacja nie zakłada podjęcia współpracy podmiotów 
gospodarczych 

10. Konsultacja wniosku o 
dofinansowanie 
operacji z biurem 
LGD 

Tak – 10 pkt – wniosek został skonsultowany w biurze LGD na              
  minimum 5 dni roboczych przed końcem trwania naboru 
Nie – 0 pkt – na minimum 5 dni roboczych przed końcem trwania          
          naboru, wniosek nie został skonsultowany w biurze LGD 

Maksymalna liczba punktów: 110 pkt                           Minimalna liczba punktów: 60 pkt 
 

 


