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Załącznik do uchwały nr 6/2018 Zarządu  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 z dnia 21 sierpnia 2018 roku 

  

KRYTERIA WYBORU OPERACJI DLA WNIOSKODAWCÓW ROZWIJAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 
1.  Kompletność wniosku  W celu zachowania jakości, odpowiedniego poziomu składanych 

wniosków i usprawnienia procesu ich weryfikacji preferowane będą 

wnioski kompletnie wypełnione, zawierające wszystkie wymagane 

załączniki, dodatkowo punktowane jest korzystanie z doradztwa w LGD. 

Potwierdzeniem skorzystania z doradztwa jest wypełniona i podpisana 

przez Wnioskodawcę karta usługi doradczej. 

Weryfikacja na podstawie oryginału złożonego wniosku i uzasadnienia 

spełnienia lokalnych kryteriów wyboru, 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. Niewypełnione pola, brak załącznika/ów skutkuje 

nieprzyznaniem punktów w tym zakresie.   

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  

2.  Wpływ operacji na 

środowisko  

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. 

Pozytywny - 6 pkt.  

Neutralny  - 2 pkt.  

Negatywny - 0 pkt. 

Minimalna liczba 

punktów 

koniecznych do 

uzyskania - 2 pkt 

3.  Innowacyjny charakter 

operacji  

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,  

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 
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g) wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych. 

Przyznanie punktów w tej kategorii 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. 

4.  Miejsca pracy Preferowane będą operacje zakładające tworzenie nowych miejsc pracy. 

Sposób weryfikacji - zapisy w uzasadnieniu spełnienia lokalnych kryteriów 

i wniosku o przyznanie pomocy. 

1 miejsce pracy – 2 pkt. 

2 miejsca pracy – 4 pkt.  

3 miejsca pracy – 8 pkt.  

0 miejsc pracy (w przypadku ubiegania 

się o dofinansowanie w wysokości do 

25 tys. zł.) – 0 pkt. 

Brak minimum 

punktowego 

5.  Zatrudnienie os. z grup 

defaworyzowanych  

Punkty w tym kryterium mogą być przyznane jeżeli Wnioskodawca w 

ramach tworzenia miejsc pracy planuje zatrudnienie osób z grup 

defaworyzowanych określonych w LSR oraz wskaże co najmniej jedną 

grupę defaworyzowaną, spośród której będzie rekrutował pracowników. 

Weryfikacja na podstawie zapisów w uzasadnieniu spełnienia lokalnych 

kryteriów i wniosku o przyznanie pomocy.  Brak wskazania grupy 

defaworyzowanej będzie skutkował nieprzyznaniem punktów w tym 

kryterium. 

Wnioskodawca przewiduje zatrudnienie 

co najmniej 1 osoby z grupy 

defaworyzowanej określonej w LSR 8 

pkt. lub 0  

Brak minimum 

punktowego  

6.  Wykorzystanie 

lokalnych zasobów 

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 i wniosku o przyznanie pomocy, przyznanie punktów w 

tym kryterium będzie możliwe jeżeli wnioskodawca szczegółowo opisze i 

wyjaśni na czym będzie polegało wykorzystanie produktów rolnych lub 

lokalnych zasobów z obszaru LGD. 

Podstawę działalności stanowią lokalne 

produkty rolne – 8 pkt. 

 

Działalność z wykorzystaniem zasobów 

lokalnych – 6 pkt.   

 

Działalność z wykorzystaniem innych 

uwarunkowań lokalnych – 4 pkt.  

 

Brak wykorzystania lokalnych zasobów 

-  0 pkt. 

Brak minimum 

punktowego  

7.  Wkład własny większy 

niż minimalny 

/intensywność pomocy  

Preferowane będą operacje, które zakładają większy wkład własny 

wnioskodawcy niż minimalny określony w LSR. (wkład własny 

wnioskodawcy jest obliczany od kosztów kwalifikowalnych operacji)  

Wkład własny na poziomie określonym 

w LSR – 0 pkt. Wkład własny większy 

niż 10% od minimalnego – 4 pkt.  

Brak minimum 

punktowego  
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Wkład własny większy niż 20% od 

minimalnego – 6 pkt.  

Wkład własny większy niż 30 % od 

minimalnego – 8 pkt.  

Maksymalna liczba punktów: 52 

Minimalna liczba punktów do uzyskania pozytywnej oceny: min. 50% 

 


