
 

 

 

 

 

Informacje dodatkowe 

 do Karty oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działań 

 Podejmowanie działalności gospodarczej i Rozwijanie działalności gospodarczej 

 

 

Ad kryterium 1 

Wymagane minimum utworzonych miejsc pracy wynosi: 

1 etat przy rozwijaniu działalności gospodarczej 

1 etat (w tym samozatrudnienie) przy podejmowaniu działalności gospodarczej 

 

Ad kryterium 2 

Beneficjent – podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy 

Młodzież do 34 r. z. – osoba, która na dzień składania wniosku (ew. na dzień podjęcia zatrudnienia u 

Beneficjenta) ma nie ukończone 34 lata, weryfikowane na podstawie załączonej kopii dowodu osobistego 

(ew. umowy o pracę zawierającej datę urodzenia lub nr PESEL) 

Bezrobotni – osoby, które na dzień składania wniosku (ew. na dzień podjęcia zatrudnienia) mają status 

osoby bezrobotnej weryfikowany na podstawie oświadczenia zawierającego klauzulę o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń 

  

Ad kryterium 7 

Definicja innowacyjności z LSR 

Innowacja to: nowa lub udoskonalona technologia, usługa, produkt lub działalność wpływająca pozytywnie 

na obszar LGD. Ten wpływ może mieć kontekst społeczny, ekonomiczny, środowiskowy. Beneficjent aby 

uzyskać punkty za innowacyjność operacji będzie musiał wykazać, że jego operacja jest nowa lub 

udoskonalona na terenie LGD i jest technologią, usługą, produktem lub działalnością i pozytywnie wpływa 

na obszar LGD. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lp. Kryterium 

Podstawa 

weryfikowania 

kryterium 

BP 

Podstawa weryfikowania 

kryterium 

WOPP 

1. 

Projekt zakłada utworzenie większej  liczby miejsc 

pracy niż zakładane minimum 

 

VIII 
B.III.6.1 – wartość 

wskaźników 

2. 

Beneficjent lub zatrudniana przez niego osoba jest 

osobą z grupy defaworyzowanej (młodzież do  34 

r.ż., bezrobotni) 

 

 

B.IV.4 – A1 –informacja o 

załącznikach – jeżeli dotyczy 

Oświadczenie – jeżeli dotyczy 

3. Projekt dotyczy branży: 
IV.4.2.1 

 
B.III.3 – opis operacji 

4. 

W budżecie całkowitym projektu wskazano 

wartość projektu wyższą niż wysokość 

przyznawanej premii o minimum 10 000 zł 

 

VII.7.1  

5. 

Projekt ma pozytywny wpływ na ochronę przyrody 

lub klimatu. Operacja zawiera elementy 

ograniczające emisję szkodliwych pyłów, 

zanieczyszczeń oraz odpadów.  Ochrona klimatu 

jest wspierana przez wykorzystanie działań bądź 

technologii ograniczających zużycie wody, energii 

lub zakłada wykorzystanie  lub promowanie 

rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach 

energii: 

IV.8-9  

6. 
Projekt wykorzystuje lokalne zasoby/podstawę 

działalności będą stanowiły lokalne produkty rolne 

IV.4.2.1 

IV.4.2.3 
B.III.3 – opis operacji 

7. 
Projekt jest innowacyjny zgodnie przedstawioną w 

LSR definicją innowacyjności 
IV.7 B.III.3 – opis operacji 

8. 
W budżecie projektu zaplanowano działania 

informujące i promujące o dofinansowaniu ze 

środków LGD „Zapiecek”: 

VII.7.1 B.III.3 – opis operacji 

 


