
 

 
 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA B.1.1. 

Rozwijanie działalności gospodarczej 

 

Lp. Nazwa kryterium zakres 
Liczba 

punktów 

Maks. 
liczba 

punktów 

1.  

Realizacja operacji pozwoli na 
sprawne osiąganie wskaźników 

realny czas realizacji operacji jest krótszy niż rok1 TAK 5 

10 

NIE 0 

operacja jest uzasadniona ekonomicznie 
TAK 3 

NIE 0 

operacja będzie realizowana w jednym etapie 
TAK 2 

NIE 0 

2.  
Realizacja operacji sprzyja 
osiągnięciu celu szczegółowego 

operacja zakłada podniesienie kompetencji osób 
realizujących operację2   

TAK 2 
2 

NIE 0 

3. 

Operacja będzie wpływała 
pozytywnie na realizację celu 
innego niż ten, do którego 
przypisano przedsięwzięcie 

operacja przyczynia się do rozwoju turystyki3 TAK 2 

6 

NIE 0 

operacja przyczyni się do pobudzenia aktywności 
lub integracji społecznej 

TAK 2 

NIE 0 

operacja sprzyjać będzie zachowaniu dziedzictwa 
kulturowego 

TAK 2 

NIE 0 

4. 
Operacja spełnia warunki i 
kryteria PROW 

operacja będzie generowała nowe miejsca pracy4 TAK 6 

20 

NIE 0 

operacja będzie innowacyjna5 TAK 5 

NIE 0 

operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu12 

TAK 3 

NIE 0 

podstawę działalności będącej przedmiotem 
operacji będą stanowiły lokalne produkty rolne 
wytwarzane na obszarze objętym lokalną strategią 
rozwoju 

TAK 2 

NIE 0 

operacja będzie ukierunkowana na potrzeby grupy 
defaworyzowanej 6 

TAK 4 

NIE 0 

5. 

Operacja stworzy więcej miejsc 
pracy (w przeliczeniu na pełne 
etaty) niż wymagają tego 
warunki przyznania pomocy7 o: 

 0 0 

3 
 1  1 

 2 2 

 3 i więcej 3 

6. Przygotowanie wnioskodawcy 

Wnioskodawca brał udział w szkoleniu 
organizowanym przez LGD przed złożeniem 
wniosku8 

TAK 2 

3 
NIE 0 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa w biurze lub 
telefonicznego9 

TAK 1 

NIE 0 

7. Doświadczenie wnioskodawcy 
Wnioskodawca zrealizował i rozliczył projekt w 
ramach PROW 2007-2013 lub PROW 2014-202010 

TAK 1 
1 

NIE 0 

8.  Promocja projektu 

Wnioskodawca oświadczył, że w miejscu realizacji 
operacji umieści tablicę z nazwą LGD Regionu 
Kozła11  

 

TAK 2 

4 

NIE 0 

Wnioskodawca oświadczył, że informację o 
realizowanym projekcie zamieści na stronach 
internetowych lub w prasie lokalnej 
 

TAK 2 

NIE 0 



 

9. 

W operacji założono wkład 
własny beneficjenta większy od 
wymaganego o: 
 

Do 5% (i równe) 0 

6 
pow. 5% -10% (i równe) 3 

Powyżej 10% 6 

10.  Zamieszkanie, oddział lub 
siedziba na terenie LSR  

Wnioskodawca wykazał, że zamieszkuje, posiada 
oddział lub siedzibę na terenie objętym LSR od min. 
3 lat 

TAK 3 
 

3 
NIE 0 

 

11. Osoby defaworyzowane Wnioskodawca należy do grupy defaworyzowanej6 TAK 5 
5 

NIE 0 

12. Kwota dofinansowania Wnioskowana kwota 
dofinansowania  

mniej niż 50.000 zł 7 

7 50.000 – 100.000 zł 5 

powyżej 100.000 zł 0 

Maksymalna ilość punktów 70 

Minimalna wymagana ilość punktów  42 

Objaśnienia: 

1 Czas realizacji operacji rozumiany od dnia podpisania umowy z ZW do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną mniej niż 

365 dni. 
2 Operacja zakłada szkolenie wnioskodawcy lub nowych, zatrudnianych w ramach realizacji operacji pracowników. 
3 Operacja wpłynie pozytywnie na pobudzenie ruchu turystycznego, promocję walorów turystycznych, rozwój bazy 
turystycznej lub stworzenie miejsc noclegowych. 
4 Miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty. 
5 Innowacyjność rozumiana zgodnie z zapisami w LSR : 
- planowane wykorzystanie i rozwój nowych, nie stosowanych wcześniej na terenie LGD RK lub w niewielkim zakresie, 
rodzajów produkcji lub usług, 
- wprowadzenie całkiem nowego lub znacząco udoskonalonego produktu lub usługi, 
- wprowadzenie nowego procesu wytwarzania produktów, 
- zastosowanie nowej metody marketingowej, 
- zastosowanie nowej metody organizacji w praktyce gospodarczej, 
- zastosowanie odnawialnych źródeł energii,  
- zastosowanie rozwiązań służących ochronie środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, 
- nowej organizacji miejsca pracy, 
- zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz technologii informatycznych dotychczas nie stosowanych w rozwijanej 
działalności gospodarczej, 
- nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów, dziedzictwa, tradycji, przyczyniających się do pozytywnych zmian na 
obszarze, 
- zastosowanie rozwiązań przyczyniających się do zwalczania ubóstwa czy wykluczenia społecznego, 
- zastosowanie nowatorskich projektów budowlanych z punktu widzenia technologicznego lub wizualnego, 
6 Grupa defaworyzowana ze względu na dostęp do rynku pracy rozumiana jak w LSR (w szczególności młodzież do 25 roku 
życia, osoby  w wieku 50+). Operacja jest ukierunkowana na potrzeby grupy defaworyzowanej jeśli zakłada: zatrudnienie 
osób z tej grupy lub usługi dla osób z grupy, lub uczestnikami są osoby z tej grupy 
7 Warunki otrzymania pomocy zakładają: stworzenie przynajmniej jednego miejsca pracy, jeśli kwota pomocy na realizację 
operacji przekracza 25 000 zł.  
8 Stwierdzenie faktu nastąpi na podstawie list obecności na szkoleniach. 
9 Stwierdzenie faktu nastąpi na podstawie rejestru udzielonego doradztwa. 
10 Stwierdzenie faktu nastąpi na podstawie danych archiwalnych przechowywanych w Biurze LGD 
11 Tablica o treści „Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła”. 
12 Rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu to m.in.: 
 - zastosowanie w budownictwie materiałów termoizolacyjnych 

- zakup energooszczędnych maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętów, 
- zastosowanie nowoczesnych technologii odzyskiwania ciepła,  
- zastosowanie alternatywnych źródeł energii, 
- zastosowanie ekologicznych rozwiązań gospodarki odpadami, 
- zastosowanie ekologicznych materiałów, 
- promowanie walorów środowiska naturalnego, 
- podnoszenie świadomości ekologicznej. 


