
 

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu  

LGD „Zapiecek” Nr 3/XI/2019 z dnia 28.11.2019 r. 

 

Uszczegółowienie opisu kryteriów 

 do Karty oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania 

 Podejmowanie działalności gospodarczej  

 

Kryterium 1 

Projekt zakłada utworzenie większej liczby miejsc pracy niż zakładane minimum (tj. 1 etat 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.  

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020, Dz.U. 2015 poz. 1570 z póź. zm.) 
- nie – 0 pkt - w przypadku utworzenia 1 etatu dla siebie lub innej osoby punkty nie są 

przyznawane 

- za dodatkowy etat -10 pkt – punkty są przyznawane w przypadku samozatrudnienia  

i zatrudnienia dodatkowej osoby lub w przypadku zatrudnienia 2 i więcej osób 

 

Kryterium 2 

Beneficjent lub zatrudniana przez niego osoba jest osobą z grupy defaworyzowanej 

(młodzież do 34 r.ż., bezrobotni)  

 „beneficjent” (podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy ) jest traktowany jako należący do 

grupy defaworyzowanej jeżeli na dzień złożenia wniosku ma nieukończone 34 lata - 

weryfikowane na podstawie dołączonej kopii dowodu osobistego i/lub ma status osoby 

bezrobotnej – potwierdzony zaświadczeniem z PUP 

 

„zatrudniana przez niego osoba” jest traktowana jako osoba należąca do grupy 

defaworyzowanej jeżeli beneficjent zadeklarował we wniosku/biznesplanie/dołączonym 

oświadczeniu, że zatrudni osobę, która na dzień zatrudnienia będzie miała nieukończone 34 lata 

i/lub będzie miała status osoby bezrobotnej 

- nie – 0 pkt 

- przynależność do jednej grupy -10 pkt - punkty są przyznawane jeżeli spełniony jest jeden  

z poniższych warunków: 

- beneficjent ma nieukończone 34 lata  

- beneficjent ma status osoby bezrobotnej 

- zatrudniana osoba będzie miała nieukończone 34 lata  

- zatrudniana osoba będzie miała status osoby bezrobotnej 

 

- przynależność do dwóch grup –13 pkt - punkty są przyznawane jeżeli spełniony jest jeden  

z poniższych warunków: 

- beneficjent ma nieukończone 34 lata i status osoby bezrobotnej 

- beneficjent ma nieukończone 34 lata i deklaruje zatrudnienie osoby, która ma 

nieukończone 34 lata  

 - beneficjent ma nieukończone 34 lata i deklaruje zatrudnienie osoby bezrobotnej 



 

 

- beneficjent ma status osoby bezrobotnej i deklaruje zatrudnienie osoby, która ma 

nieukończone 34 lata  

- beneficjent ma status osoby bezrobotnej i deklaruje zatrudnienie osoby bezrobotnej 

- beneficjent deklaruje zatrudnienie osoby bezrobotnej, która ma nieukończone 34 lata 

 - beneficjent deklaruje zatrudnienie co najmniej dwóch osób, z których każda jest albo  

osobą bezrobotną albo ma nieukończone 34 lata 

 

Kryterium 3 

 Projekt dotyczy branży: 

- przetwórstwo - 5 pkt 

- turystyka i rekreacja - 5 pkt 

- gastronomia - 5 pkt 

- inne/nie dotyczy - 0 pkt 

 

 

Punkty za branżę przetwórstwo są przyznawane na podstawie informacji zapisanych we 

wniosku i biznesplanie, w szczególności jeśli przedmiot i zakres planowanej działalności 

gospodarczej wg PKD są sklasyfikowane w sekcji C przetwórstwo przemysłowe. 

Punkty za branżę gastronomia są przyznawane na podstawie informacji zapisanych we wniosku 

i biznesplanie, w szczególności jeśli przedmiot i zakres planowanej działalności gospodarczej 

wg PKD są sklasyfikowane w sekcji I działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi, dział 56 - działalność usługowa związana z wyżywieniem.  

Punkty za branżę turystyka i rekreacja są przyznawane na podstawie informacji zapisanych we 

wniosku i biznesplanie. Z uwagi na złożoność i różnorodność działań mogących być uznane 

jako działania w branży turystyki i rekreacji nie proponujemy zamkniętego katalogu PKD.  

 

Kryterium 4 

W budżecie całkowitym projektu wskazano wartość projektu wyższą niż wysokość 

przyznawanej premii o minimum 10 000 zł 

- nie – 0 pkt 

- tak – 5 pkt - punkty są przyznawane jeżeli różnica pomiędzy wydatkami ogółem a 

wnioskowaną kwotą pomocy  zgodnie z biznesplanem (tabela VII. Zakres rzeczowo-finansowy 

operacji) wynosi co najmniej 10 000,00 zł. 

 

Kryterium 7 

Projekt jest innowacyjny zgodnie przedstawioną w LSR definicją innowacyjności  

- nie - 0 pkt  

- innowacyjny na poziomie LGD - 5 pkt. 

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. 
 


