
       Załącznik nr 3 

 

Lokalne kryteria wyboru operacji 

Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" 
 

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

RODZAJ 

OPERACJI 

L.p 
KRYTERIA PUNKTACJA 

  

  

 

ROZWÓJ 

DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 

 

1 

 

Wnioskowana kwota 

pomocy 

 

5 pkt. – do 25.000 zł. włącznie 

4 pkt. – powyżej 25.000 zł do 100.000 zł włącznie 

3 pkt. – powyżej100.000 zł do 200.000 zł.włącznie 

2 pkt. – powyżej 200.000 zł do 300.000 zł. włącznie 

 

2 

Wysokość wkładu 

własnego 

2 pkt. – projekt, w którym wkład własny jest 

wyższy od wymaganego wkładu minimalnego 

o więcej niż 5% punktów procentowych 

 

0 pkt. – inna wartość wkładu własnego. 

3  

Innowacyjność 

projektu- uzasadnienie 

wnioskodawcy 

Przedsięwzięcie jest innowacyjne na 

poziomie: 

 

1 pkt.- wnioskodawcy 

2 pkt.- gminy 

3 pkt. - obszaru LGD 

0 pkt. - nie dotyczy 

 

4 

 

Charakter 

innowacyjności 

 

Rodzaj innowacyjności przedsięwzięcia: 

 Operacja realizuje spośród 3 wskaźników 

przedsięwzięcia: 

- ochrony środowiska czy przeciwdziałania 

zmianom klimatycznym,  

- zwalczanie ubóstwa czy włączenie 

społecznym 

- zakup nowych urządzeń z zastosowaniem 

nowej, ulepszonej technologii. 

3 pkt. - operacja realizuje 3 powyższe 

wskażniki przedsięwzięcia 

2 pkt. - operacja realizuje 2 spośród 3 

powyższych wskaźników przedsięwzięcia 

1 pkt. -  operacja realizuje 1 spośród 3 

powyższych wskaźników przedsięwzięcia 

0 pkt - operacja nie realizuje żadnego spośród 

3 powyższych wskaźników przedsięwzięcia 

  

5 

Liczba nowych miejsc 

pracy utworzonych w 

wyniku realizacji 

projektu 

6 pkt. – projekt zakłada utworzenie co 

najmniej trzech miejsc pracy 

5 pkt. – projekt zakłada utworzenie co 

najmniej dwóch miejsc pracy  

4 pkt. – projekt zakłada utworzenie jednego  

miejsca pracy w tym samozatrudnienie 

0 pkt. – brak utworzenia miejsca pracy  

 6 Ukierunkowanie na 

zaspokajanie potrzeb 

grup 

defaworyzowanych-  

potwierdzone 

dokumentami 

(bezrobotnych, osoby 

4 pkt. -  utworzenie miejsc pracy lub 

samozatrudnienie dla osób należących do 

dwóch  grup defaworyzowanych 

2 pkt. – utworzone miejsce pracy lub 

samozatrudnienie dla osoby należącej do 

jednej grupy defaworyzowanej 

0 pkt. – utworzone miejsce pracy lub 



 

Lokalne Kryteria Wyboru- Opis: 

1. Wnioskowana kwota pomocy. Informacja nie wymaga objaśnień. Wysokość punktacji odpowiada kwocie 

przedstawionej we wniosku. 

2. Wysokość wkładu własnego. Poprzez wskazane kryterium zachęca się wnioskodawców do użycia większego 

wkładu własnego niż jest przewidziany w danym naborze po to , aby dany poziom refundacji kosztów był mniejszą 

częścią finansową całego przedsięwzięcia. 

3. Innowacyjność projektu- uzasadnienie wnioskodawcy.  Innowacyjność określona została jako wdrożenie 

nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu lub nowego sposobu 

wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych bądź kulturowych. 

Operacja przewiduje zastosowanie nowych rozwiązań w dziedzinie produktu, technologii, technik organizacji lub 

urządzeń i sprzętu nie stosowanych do tej pory na tym obszarze. Wykorzystywanie tych rzeczy spowoduje, że 

przyjęte rozwiązania będą innowacyjne, w zależności od tego na ile te zasoby są unikalne i charakterystyczne tylko 

na danym obszarze. Wysoko punktowane będą operacje których innowacyjność projektu będzie dotyczyła jak 

największego obszaru. 

4. Charakter innowacyjności. Mając na uwadze wytyczne Unii Europejskiej bardziej punktowane będą innowacje 

ukierunkowane na wszystkie wskaźniki takie jak: ochrona środowiska,  zintegrowanie społeczności i walka z 

ubóstwem oraz dostęp do urządzeń nowoczesnych technologicznie. 

5. Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu.  

Bardziej punktowane będą operacje, które przewidują większą liczbę utworzonych miejsc pracy. Celem danego 

kryterium jest skierowanie środków finansowych na operacje, które przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy na 

obszarach Wiejskich. 

6. Ukierunkowanie na zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych- uzasadnienie wnioskodawcy 

(bezrobotne, osoby 50+, młodzież do 30 roku życia). Jednym z głwnych założeń LSR są działania skierowane na 

grupy defaworyzowane na bezrobotnych, osoby 50+, młodzież do 30 roku życia. Preferuje się, aby operacje 

realizowane w ramach LSR dotyczyły walki z wymagającą pomocy grupą. Dąży się do tego, aby osoby z tej grupy 

uzyskały odpowiedni poziom statusu społecznego. 

po 50+, młodzież do 30 

roku życia) 

samozatrudnienie dla osoby  spoza grupy 

defaworyzowanej 

7 Operacja zapewnia 

zintegrowanie- 

uzasadnienie 

wnioskodawcy 

 

3 pkt. – TAK 

0 pkt. - NIE 

 8 Operacja realizowana 

w miejscowości 

zamieszkałej przez 

mniej niż 5 

tys.mieszkańców 

 

4 pkt. – TAK 

0 pkt. - NIE 

 9  

Operacje realizowane 

przez podmioty 

rozwijające 

działalność, której 

podstawę będą 

stanowiły lokalne 

produkty rolne. 

 

 

 

 

15 pkt. – TAK 

0 pkt. - NIE 

Max liczba pkt: 45 



7. Operacja zapewnia zintegrowanie- uzasadnienie wnioskodawcy. Operacja zapewnia zintegrowanie 

podmiotów, tj. będzie realizowana przez podmioty z różnych sektorów; jej realizacja zakłada współpracę różnych 

podmiotów wykonujące cząstkowe zadania składające się na operację. Operacja zapewnia zintegrowanie zasobów, 

tj. zakłada jednoczesne wykorzystanie różnych zasobów lokalnych, specyfiki obszaru, miejsc, obiektów oraz 

elementów stanowiących dziedzictwo przyrodnicze, historyczne, kulturowe. Operacja zapewnia zintegrowanie 

celów LSR, tj. w ramach operacji realizowane będą cele LSR, które są spójne, powiązane ze sobą oraz wzajemnie 

się uzupełniają. Cele LSR planowane do realizacji w ramach operacji będą tworzyć logiczne związki i wzajemnie 

na siebie oddziaływać. 

8. Operacja realizowana w miejscowościach zamieszkanych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców- kryterium 

preferencyjne dla operacji realizowanych w miejscowościach zamieszkanych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców.  

9. Operacje realizowane przez podmioty rozwijające działalność, której podstawę będą stanowiły lokalne 

produkty rolne - Produkt lokalny - to najczęściej wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy regionu. 

Jest on produkowany w sposób nieprzemysłowy, niemasowy, z surowców lokalnych lub przy użyciu lokalnych 

metod wytwarzania. Produkt lokalny to także produkt, który dla mieszkańców danego regionu jest codzienny, 

pospolity, natomiast dla osób z zewnątrz stanowi coś wyjątkowego i specyficznego.  

 

 

 

MINIMALNE WYMAGANIA: 

Minimalne wymagania, których spełnienie warunkiem wyboru operacji do dofinansowania: 

Zgodność operacji z co najmniej jednym celem ogólnym i jednym celem szczegółowym i wskaźnikami. 

Uzyskanie minimum punktowego określonego dla danego typu operacji: 

 

 Rozwój działalności gospodarczej - 21 pkt. 

 

 

 

 


