
LOKALNE KRYTERIA WYBORU 

Przedsięwzięcie I.1.1  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR 

Źródło finansowania – RPO WK-P na lata 2014 – 2020 

Zakres operacji – wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw 

(maksymalna liczba punktów-60 PKT minimalna liczba punktów – 30 PKT) 

  

KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM 

PRZEWIDYWANE 

EFEKTY 

REALIZOWANEJ 

OPERACJI 

WPŁYW PLANOWANEJ 

OPERACJI NA 

OSIĄGNIECIE 

ZAKŁADANYCH 

CELÓW LSR 

PUNKTACJA 

1. 

Okres prowadzenia 

działalności 

gospodarczej przez  

Grantobiorcę 

Ocenie podlega doświadczenie w 

prowadzeniu działalności gospodarczej.  

Preferuje się wsparcie Grantobiorców, 

którzy działają dłużej na obszarze LSR. 

Zakłada się, że podmioty dłużej 

działające, mają już ugruntowaną 

pozycję na lokalnym rynku, wykazują się 

stabilnością. Brany jest po uwagę tylko 

okres prowadzenia działalności, o rozwój 

której ubiega się Grantobiorca. 

 

W okres prowadzenia działalności nie 

wlicza się okresu zawieszenia firmy.  

 

 
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie 

wniosku o powierzenie grantu oraz 

aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i 

Informacji Działalności Gospodarczej lub 

Krajowego Rejestru Sądowego. 

Wsparcie dla firm z 

doświadczeniem w 

prowadzeniu działalności 

gospodarczej zwiększa 

szanse na osiągnięcie 

celów LSR.  

W ramach kryterium będą 

preferowane projekty 

realizowane przez 

podmioty posiadające 

doświadczenie w 

prowadzeniu działalności 

gospodarczej co przyczyni 

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 

1. powyżej 24 miesięcy – 20 

PKT 

2. powyżej 18 do 24 miesięcy 

włącznie – 15 PKT 

3. powyżej 12 do 18 miesięcy 

włącznie – 10 PKT  

2. 

Operacja zakłada  

zastosowanie 

rozwiązań 

korzystnych dla 

środowiska 

naturalnego 

Ocenie podlega zakres realizacji operacji 

z uwzględnieniem rozwiązań 

ekologicznych. Kryterium uważa się za 

spełnione, gdy stosowana technologia 

(zakupiony w ramach projektu nowy 

środek trwały), ma bezpośredni związek 

Realizacja operacji z 

zastosowaniem rozwiązań 

korzystnych dla 

środowiska naturalnego 

przyczyni się do poprawy 

jakości tego środowiska, 

Operacje stosujące 

rozwiązania korzystne dla 

środowiska naturalnego 

przyczynią się do 

osiągnięcia wszystkich 

celów LSR. 

1.TAK – 10 PKT 



(przełożenie) na ochronę środowiska lub 

zmiany klimatu. 

 
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie 

wniosku o powierzenie grantu oraz 

konkretnych założeń finansowych. 

które jest cennym 

bogactwem obszaru LGD. 

Przedsięwzięcia  

proekologiczne mogą  

przyczynić się również do 

wzrostu atrakcyjności 

przedsiębiorstwa, a także 

wzmocnić jego pozycję 

konkurencyjną.  

2.NIE – 0 PKT 

3. 

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 powierzenie grantu oraz 

konkretnych założeń finansowych. 

Realizacja operacji z 

wykorzystaniem 

innowacyjnych rozwiązań 

przyczyni się do wzrostu 

konkurencyjności obszaru 

LGD.  

Innowacyjne podejście do 

biznesu  przyczyni się do 

wzrostu atrakcyjności 

przedsiębiorstwa oraz 

wzmocni jego pozycję 

konkurencyjną. 

Operacje stosujące 

rozwiązania innowacyjne 

przyczynią się do 

osiągnięcia wszystkich 

celów LSR. 

1.TAK – 10 PKT 

2. NIE – 0 PKT 

5.54. 

Poziom wkładu 

własnego wnoszonego 

przez Grantobiorcę 

Ocenie podlega, w jakim stopniu 

Grantobiorca 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 Grantobiorcy dotyczy 

kosztów kwalifikowalnych operacji. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie 

wniosku o powierzenie grantu. Minimalny 

wkład własny Grantobiorcy wynosi 15% 

kosztów kwalifikowalnych. 

Współfinansowanie 

operacji z większym 

udziałem środków 

własnych beneficjenta niż 

określony w Ogłoszeniu o 

naborze pozwoli na 

dofinansowanie większej 

liczby projektów w ramach 

LSR 

Wprowadzenie tego 

kryterium przyczyni się do 

realizacji i lepszego 

osiągnięcia wszystkich 

celów strategii 

1. Więcej niż 5 punktów 

procentowych powyżej 

wkładu minimalnego 

(20,01% kosztów 

kwalifikowalnych i mniej) – 

10 PKT 

2. Do 5 punktów 

procentowych włącznie 

powyżej wkładu 

minimalnego (15,01% - 20% 

kosztów kwalifikowalnych) - 

5 PKT 

3. Wkład własny równy 

minimalnemu (15% kosztów 

kwalifikowalnych) – 0 PKT 



7.5. 

Grantobiorca 

korzystał z doradztwa 

LGD 

Ocenie podlega, czy Grantobiorca przed 

złożeniem wniosku o powierzenie grantu 

skorzystał z doradztwa prowadzonego 

przez LGD 
 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie 

dokumentacji LGD (karta udzielonego 

doradztwa, lista obecności ze szkolenia 

zorganizowanego przez LGD bezpośrednio 

przed lub w trakcie naboru wniosków i dot. 

zakresu tematycznego zgodnego z zakresem 

naboru, rejestr wydanych zaświadczeń). 

Kryterium uważa się za spełnione również 

kiedy osoba wskazana we wniosku w pozycji 

– osoba do kontaktu korzystała z doradztwa 

LGD. Obowiązkiem Grantobiorcy jest 

złożenie podpisu na odpowiednim 

dokumencie (liście obecności podczas 

szkolenia i/lub na karcie doradztwa), jako 

dowodu na skorzystanie ze wsparcia. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione 

również w przypadku doradztwa udzielonego 

wyłącznie w rozmowie telefonicznej pod 

warunkiem przesłania drogą elektroniczną 

roboczej wersji wniosku o powierzenie 

grantu najpóźniej 5 dni roboczych przed 

ostatecznym terminem składania wniosków. 

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 

1.TAK – 10 PKT 

2.NIE – 0 PKT 

 


