KRYTERIA WYBORU OPERACJI DLA WNIOSKODAWCÓW PODEJMUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
1. Kompletność
wniosku

2. Status
wnioskodawcy

3. Kwalifikacje
wnioskodawcy
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W celu zachowania jakości, odpowiedniego poziomu
składanych wniosków i usprawnienia procesu ich
weryfikacji preferowane będą wnioski kompletnie
wypełnione, zawierające wszystkie wymagane załączniki.
Weryfikacja na podstawie oryginału złożonego wniosku,
kryterium uważa się za spełnione jeżeli wniosek został
wypełniony we wszystkich wymaganych polach oraz
zawiera wszystkie załączniki zgodnie z charakterem
operacji i ogłoszeniem naboru wniosków, dodatkowo
punktowane jest korzystanie z doradztwa w LGD. Puste
pola, brak załącznika skutkuje nieprzyznaniem punktów w
tym zakresie. Potwierdzeniem skorzystania z usług
doradczych LGD jest wypełniona i podpisana przez
Wnioskodawcę karta usługi doradczej.
Preferowane będą operacje realizowane przez osoby
długotrwale bezrobotne i bezrobotną młodzież maksymalnie
5 lat po zakończeniu edukacji. Weryfikacja na podstawie
załączników do uzasadnienia spełnienia lokalnych
kryteriów wyboru operacji tj. zaświadczenie z PUP,
świadectwa, dyplomy ukończenia szkoły.
(bezrobotny długotrwale oznacza bezrobotnego
pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy
łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2
lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i
przygotowania zawodowego dorosłych)
Wnioskodawca posiada odpowiednie kwalifikacje lub
doświadczenie w odniesieniu do rodzaju planowanej
działalności, weryfikacja na podstawie uzasadnienia
spełnienia lokalnych kryteriów wyboru, wniosku i
załączników, uzyskanie punktów w tym kryterium jest
możliwe po przedłożeniu min. jednego dokumentu
potwierdzającego kwalifikacje lub doświadczenie tj.

Wnioskodawca korzystał z
doradztwa LGD i złożył kompletny
wniosek - 6 pkt.
Wnioskodawca złożył kompletny
wniosek – 4 pkt.
Wniosek zawiera niewypełnione
pola, brak załączników/załącznika
(niezależnie czy wnioskodawca
korzystał czy nie korzystał
z doradztwa LGD) – 0 pkt.

Brak minimum punktowego

Wnioskodawcą jest osoba
długotrwale bezrobotna
zarejestrowana w PUP lub osoba
młoda, bezrobotna, maksymalnie 5
lat po zakończeniu edukacji - 8 pkt.
Wnioskodawcą jest osoba
bezrobotna zarejestrowana w PUP 6 pkt
Wnioskodawcą jest osoba
zarejestrowana w PUP jako
poszukująca pracy - 4 pkt
Inny wnioskodawca - 2 pkt
Wnioskodawca posiada kwalifikacje
zgodne z profilem działalności - 8
pkt. Wnioskodawca posiada
udokumentowane doświadczenie
zgodne z profilem planowanej
działalności - 6 pkt.

Kryterium powiązanie z diagnozą i analizą
SWOT, kierowanie wsparcia do grup
defaworyzowanych. W przypadku gdy
wnioskodawca spełnia jednocześnie dwa
warunki np. zarejestrowany jako bezrobotny
poszukujący pracy, przyznaje się ocenę
punktową korzystniejszą dla wnioskodawcy,
punkty nie mogą się sumować.
Brak minimum punktowego.

Różnicuje ocenę, ocenia stopień
przygotowania wnioskodawcy i szanse na
powodzenie realizacji operacji. W przypadku
gdy wnioskodawca spełnia jednocześnie
więcej niż jeden warunek np. posiada
doświadczenie i kwalifikacje, przyznaje się

4. Wpływ operacji
na środowisko

5. Miejsca pracy

6. Wykorzystanie
lokalnych
zasobów
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zaświadczenia o ukończeniu kursu, świadectwa ukończenia
szkoły/szkolenia, dyplomu, świadectwa pracy, referencje
itp. Oświadczenia wnioskodawcy nie będą honorowane.
Możliwe jest przyznanie punktów w przypadku gdy rodzaj
planowanej działalności nie wymaga posiadania
szczególnych kwalifikacji i doświadczenia, w takiej sytuacji
Wnioskodawca powinien szczegółowo uzasadnić, że
planowana działalność nie wymaga spełnienia tego
kryterium. Brak uzasadnienia będzie skutkował
nieprzyznaniem punktów.
Preferowane będą operacje, które mają pozytywny lub
neutralny wpływ na środowisko, punkty w tym zakresie
zostaną przyznane jeżeli wnioskodawca wyjaśni pozytywny
lub neutralny wpływ na środowisko realizowanej operacji.
Preferowane będą operacje zakładające utworzenie
dodatkowych miejsc pracy z wyłączeniem
samozatrudnienia. W przypadku gdy wnioskodawca
zakłada utworzenie miejsc pracy poza samozatrudnieniem
preferowane będzie zatrudnienie osób z grupy
defaworyzowanej: długotrwale bezrobotni, osoby powyżej
50 r.ż., młodzież po zakończeniu edukacji.
Sposób weryfikacji - zapisy w uzasadnieniu spełnienia
lokalnych kryteriów i wniosku o przyznanie pomocy.
Preferowane będą operacje realizowane z wykorzystaniem
lokalnych produktów rolnych i lokalnych zasobów z
obszaru LGD rozumianych jako: surowce, produkty lokalne
i usługi specyficzne dla obszaru, walory naturalne,
przyrodnicze, krajobrazowe, (np. zbiorniki wodne, ścieżki
przyrodnicze, szlaki turystyczne, wyrobiska itp.), zasoby
ludzkie i instytucjonalne (rozumiane jako potencjał
drzemiący w ludziach i instytucjach lokalnych np. wiedza,
doświadczenie, kompetencje, specyficzne umiejętności,
osiągnięcia, predyspozycje itp.).
Weryfikacja na podstawie zapisów w uzasadnieniu
spełnienia lokalnych kryteriów wyboru, wniosku i
załączników. Przyznanie punktów w tym kryterium będzie

Wnioskodawca planuje prowadzenie
działalności niewymagającej
kwalifikacji i doświadczenia - 4 pkt.
Brak spełnienia powyższych
kryteriów – 0 pkt.

ocenę korzystniejszą dla wnioskodawcy.
Punkty nie mogą się sumować.
Brak minimum punktowego.

Pozytywny – 6 pkt.
Neutralny - 2 pkt.
Negatywny – 0 pkt.

Minimum punktowe - 2 pkt.

Samozatrudnienie + stworzenie co
najmniej 1 miejsca pracy dla os. z
grupy defaworyzowanej określonej
w LSR - 8 pkt
Samozatrudnienie + co najmniej
jedno miejsce pracy - 6 pkt.
Tylko samozatrudnienie - 2 pkt.

Wsparcie dla os. z grup defaworyzowanych
Brak minimum punktowego

Podstawę działalności stanowią
lokalne produkty rolne - 8 pkt.

Punkty w tym kryterium nie mogą się
sumować, przyznaje się ocenę korzystniejszą
dla wnioskodawcy jeżeli spełnia kilka
warunków.
Brak minimum punktowego

Działalność z wykorzystaniem
zasobów lokalnych – 6 pkt.
Działalność z wykorzystaniem
innych uwarunkowań lokalnych - 4
pkt.
Brak wykorzystania lokalnych
zasobów - 0 pkt.

7. Innowacyjny
charakter
operacji
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możliwe jeżeli wnioskodawca szczegółowo opisze i wyjaśni
na czym będzie polegało wykorzystanie produktów rolnych
lub lokalnych zasobów.
Innowacyjność operacji może polegać na:
a) wytworzeniu nowej usługi lub produktu (w tym
turystycznego), dotychczas
nieoferowanego/produkowanego na obszarze
gminy/LSR/województwa
b) zastosowaniu nowych sposobów organizacji lub
zarządzania, wcześniej niestosowanych na obszarze
gminy/LSR/województwa
c) zrealizowaniu inwestycji, jakiej dotychczas nie było na
obszarze gminy/LSR/województwa
d) nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów również
kulturowych i historycznych oraz surowców, wcześniej
niestosowanych na obszarze gminy/LSR/województwa
e) nowym sposobie zaangażowania lokalnej
społeczności w proces rozwoju,
f) aktywizacji grup i środowisk lokalnych, dotychczas
pozostających poza głównym nurtem procesu rozwoju,
g) wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjnokomunikacyjnych.
Przyznanie punktów w tym kryterium możliwe jest jedynie
w przypadku podania przez wnioskodawcę informacji na
jakiej podstawie stwierdził skalę innowacyjności swojego
projektu. W przypadku braku tej informacji punkty w tym
kryterium nie zostaną przyznane.

Operacja jest innowacyjna w skali
województwa lubelskiego - 8 pkt
Operacja jest innowacyjna w skali
obszaru LGD - 6 pkt.
Operacja jest innowacyjna w skali
jednej gminy - 4 pkt
Operacja nie jest innowacyjna – 0
pkt.

Brak minimum punktowego

