
 

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 

 Rozwijanie 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 - przy utworzeniu 1 etatu punkty nie są przyznawane 

- za każdy dodatkowy etat - 10 pkt (max 30 pkt) (tj. 10 pkt za utworzenie 2 etatów, 20 pkt 

za utworzenie 3 etatów, 30 pkt. za utworzenie 4 i więcej etatów) 

Kryterium 2 

Beneficjent lub zatrudniana przez niego osoba jest 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  

 

„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 beneficjent ma 

nieukończone 34 lata albo zatrudniana osoba ma nieukończone 34 lata albo zatrudniana osoba 

ma status osoby bezrobotnej 

 

- przynależność do dwóch grup (lub przynależność dwóch lub więcej osób do jednej z 

ww grup) - 13 pkt - punkty są przyznawane jeżeli spełniony jest jeden z poniższych 

warunków: 

- 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 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 wkład finansowy większy niż wymagany 

o minimum 10 % 

nie – 0 pkt 

tak – 5 pkt - punkty są przyznawane jeżeli poziom dofinansowania wskazany w punkcie 

B.IV.4.5 Wniosku o przyznanie pomocy jest równy lub mniejszy niż  60% 

 

Kryterium 7 

Projekt jest innowacyjny zgodnie z przedstawioną w LSR definicją innowacyjności  

- nie - 0 pkt  

– innowacyjny na poziomie firmy - 3 pkt 

– innowacyjny na poziomie LGD - 5 pkt 

Definicja innowacyjności z LSR: 

Wprowadzenie do oferty firmy nowych lub ulepszonych produktów/usług. Kryterium 

ocenia wprowadzenie do oferty dzięki realizacji projektu nowych lub ulepszonych 

produktów/ usług. Oceniający przyzna 3 punkty w przypadku wprowadzenia do oferty 

nowego lub ulepszonego produktu lub usługi. Źródłem wiedzy o dotychczasowych  

i zamierzonych do wprowadzenia produktach będzie biznesplan. Dodatkowo oceniający 

przyzna 5 punktów, biorąc pod uwagę oświadczenie przedsiębiorcy o zakresie stosowania 

wdrażanej innowacji na terenie LGD. Oceniający przyzna dodatkowe punkty jeśli 

beneficjent oświadczy, że innowacyjny produkt lub usługa nie jest oferowany na terenie 

LGD, pod warunkiem jednak, że oświadczenie to jest udokumentowane opinią  

o innowacyjności, która została wystawiona wyłącznie przez: 



 

1. Jednostkę naukową w rozumieniu art. 2, pkt. 9 z wyłączeniem lit. f) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.  

o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), tj. jednostką naukową – prowadzącą  

w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, taką jak:  

a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,  

b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.  

o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.), 

 c) instytuty badawcze,  

d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

e) Polską Akademię Umiejętności, lub 

 2. Centrum badawczo-rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania 

działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730,z późn. zm.), lub 

 3. Stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim, lub regionalnym, którego zakres działania jest 

związany z inwestycją będącą przedmiotem projektu. W przypadku, gdy oświadczenie przedsiębiorcy nie będzie 

odpowiednio udokumentowane oceniający przyzna 0 punktów w tym zakresie lub 

 4. Organizację zrzeszająca przedsiębiorców o zasięgu co najmniej obszaru LGD. 


