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OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORU KRYTERIA WYBORU PROJEKTU  

LOKALNE KRYTERIA WYBORU 

Przedsięwzięcie I.1.1  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR 

Zakres operacji – Wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości  
Źródło finansowania – RPO WK-P na lata 2014 – 2020 

 (maksymalna liczba punktów-70 PKT minimalna liczba punktów – 35 PKT) 

KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM 

PRZEWIDYWANE 

EFEKTY 

REALIZOWANEJ 

OPERACJI 

WPŁYW PLANOWANEJ 

OPERACJI NA 

OSIĄGNIECIE 

ZAKŁADANYCH 

CELÓW LSR 

PUNKTACJA 

1. Operacja zakłada  

zastosowanie 

rozwiązań 

korzystnych dla 

środowiska 

naturalnego 

Ocenie podlega zakres realizacji operacji z 

uwzględnieniem rozwiązań ekologicznych.  

Kryterium uważa się za spełnione, gdy 

charakter  działalności, sposób  

organizacji lub stosowana technologia, ma 

bezpośredni związek (przełożenie) na 

ochronę środowiska lub zmiany klimatu. 

Kryterium będzie weryfikowane na 

podstawie wniosku o przyznanie pomocy 

oraz konkretnych założeń biznesplanu. 

Realizacja operacji z 

zastosowaniem rozwiązań 

korzystnych dla środowiska 

naturalnego przyczyni się do 

poprawy jakości tego 

środowiska, które jest cennym 

bogactwem obszaru LGD. 

Operacje stosujące 

rozwiązania korzystne dla 

środowiska naturalnego 

przyczynią się do osiągnięcia 

wszystkich celów LSR. 

Operacja zakłada  

zastosowanie rozwiązań 

korzystnych dla 

środowiska naturalnego 

1.TAK – 10 PKT 

2.NIE – 0 PKT 



 

2. Operacja zawiera 

elementy o 

charakterze  

innowacyjnym 

Premiowane będą operacje zawierające 

elementy o charakterze innowacyjnym, 

polegające na wdrożeniu na obszarze 

LSR nowego, znacząco udoskonalonego 

lub wykonanego w nowatorski sposób 

produktu, usługi, procesu, organizacji 

lub nowego sposobu wykorzystania lub 

zmobilizowania istniejących lokalnych 

zasobów przyrodniczych, 

historycznych, kulturowych czy 

społecznych.  

Kryterium będzie weryfikowane na 

podstawie wniosku o przyznanie pomocy 

oraz konkretnych założeń biznesplanu. 

Realizacja operacji z 

wykorzystaniem 

innowacyjnych rozwiązań 

przyczyni się do wzrostu 

konkurencyjności obszaru 

LGD. 

 

Operacje stosujące 

rozwiązania innowacyjne 

przyczynią się do 

osiągnięcia wszystkich 

celów LSR. 

 

Operacja zawiera 

elementy o 

charakterze  

innowacyjnym 

 

1.TAK – 10 PKT 

2. NIE – 0 PKT 

3. Zakres operacji 

zakłada utworzenie 

nowych miejsc pracy  

Ocenie podlega, czy zakres operacji 

przewiduje utworzenie miejsc pracy 
Przez miejsce pracy rozumie się utworzenie 

miejsc pracy w wymiarze etatu 

średniorocznego czyli średniego łącznego 

wymiaru czasu pracy w ramach  

stworzonych stanowisk pracy i utrzymanie 

ich przez okres 12 miesięcy 

rozliczeniowych.  

 

 
Kryterium będzie weryfikowane na 

podstawie wniosku o przyznanie pomocy 

oraz konkretnych założeń biznesplanu. 

Realizacja operacji 

zwiększy poziom 

zatrudnienia na obszarze 

LGD, powstaną nowe 

miejsca pracy. 

Rozwój lokalnego rynku 

pracy oraz oferty wsparcia 

biznesu przyczynią się do  

realizacji   Celu 

szczegółowego I.1.Spadek 

poziomu bezrobocia na 

obszarze wdrażania LSR w 

grupie 20 osób do 2023 

roku oraz Celu ogólnego I 

Wzrost konkurencyjności 

gospodarczej obszaru 

LGD 

Zakres operacji 

zakłada utworzenie 

nowych miejsc pracy 

1. Trzech i więcej 

miejsc pracy – 20 

PKT 

2. Dwóch miejsc 

pracy-15 PKT 

3. Jednego miejsca 

pracy- 10 PKT 

4. Nie przewiduje 

utworzenia miejsc 

pracy - 0 PKT 

4. Wnioskodawca 

posiada 

doświadczenie w 

realizacji projektów 

współfinansowanych 

z UE 

Ocenie podlega doświadczenie 

wnioskodawcy w realizacji projektów z 

wykorzystaniem  dofinansowania UE. 

 
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o 

dokumenty potwierdzające rozliczenie 

zrealizowanego projektu. 

Posiadanie przez 

wnioskodawcę 

doświadczenia w realizacji 

projektów, przyczyni się do 

prawidłowej realizacji 

projektu bez ryzyka zwrotu 

środków finansowych, a 

tym samym lepszej 

realizacji LSR 

Zakłada się preferowanie 

wnioskodawców, którzy 

posiadają doświadczenie 

w realizacji projektów z 

udziałem środków UE, co 

przyczyni się do 

prawidłowej  realizacji   

Celu szczegółowego 

I.1.Spadek poziomu 

Wnioskodawca 

posiada 

doświadczenie w 

realizacji projektów 

współfinansowanych 

z UE 

1.Dwóch i więcej 

projektów – 10 PKT 



 

bezrobocia na obszarze 

wdrażania LSR w grupie 

20 osób do 2023 roku oraz 

Celu ogólnego I Wzrost 

konkurencyjności 

gospodarczej obszaru 

LGD 

2. Jednego projektu – 

5 PKT 

3. Wnioskodawca nie 

posiada 

doświadczenia w 

realizacji projektów – 

0 PKT 

5. Poziom wkładu 

własnego wnoszonego 

przez Wnioskodawcę 

Ocenie podlega, w jakim stopniu 

wnioskodawca zamierza realizować 

operację ze środków własnych. 

Zastosowanie tego kryterium wpłynie 

na zwiększenie liczby składanych 

projektów, co w efekcie zapewni 

większy zasięg oddziaływania LSR.  
Wkład własny wnioskodawcy dotyczy 

kosztów kwalifikowalnych operacji. 

 
Kryterium będzie weryfikowane na 

podstawie wniosku o przyznanie pomocy. 

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy 

został określony w Szczegółowym Opisie 

Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 

2014 – 2020. 

Współfinansowanie 

operacji z większym 

udziałem środków 

własnych beneficjenta, 

pozwoli na dofinansowanie 

większej liczby projektów 

w ramach LSR 

Wprowadzenie tego 

kryterium przyczyni się do 

realizacji i lepszego 

osiągnięcia wszystkich 

celów strategii 

Poziom wkładu 

własnego wnoszonego 

przez Wnioskodawcę 

1.Więcej niż 5 % 

powyżej wkładu 

minimalnego – 10 

PKT 

2.Do 5% włącznie 

powyżej wkładu 

minimalnego- 5 PKT 

3. Wkład własny 

równy minimalnemu – 

0 PKT 

6. 

 

Wnioskodawca 

korzystał z doradztwa 

LGD 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca 

przed złożeniem wniosku o przyznanie 

pomocy skorzystał z doradztwa 

prowadzonego przez LGD 

 
Kryterium będzie weryfikowane na 

podstawie dokumentacji LGD (karta 

udzielonego doradztwa, lista obecności ze 

szkolenia, rejestr wydanych 

zaświadczeń).Kryterium uważa się za 

spełnione również kiedy osoba wskazana we 

wniosku w pozycji – osoba do kontaktu 

korzystała z doradztwa LGD. 

Wnioski przygotowane 

dzięki doradztwu przez 

LGD będą lepiej 

opracowane oraz w 

większym stopniu będą 

realizować założone cele 

LSR.   

Wprowadzenie tego 

kryterium przyczyni się do 

realizacji i lepszego 

osiągnięcia wszystkich 

celów strategii 

Wnioskodawca 

korzystał z doradztwa 

LGD 

1.TAK – 10 PKT 

2.NIE – 0 PKT 

 


