
Załącznik nr 1 - Lokalne kryteria wyboru operacji  
 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI 
 

KRYTERIA OBLIGATORYJNE W ODNIESIENIU DO NABORÓW OGŁASZANYCH W ZAKRESIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA 
OBSZARZE WIEJSKIM ZGODNYCH Z ZAKRESEM OKERŚLONYM W  §2. UST. 1, PKT 2), LIT. B),D) ROZPORZADZENIA LSR                             

TWORZENIE LUB ROZWÓJ INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO 
Kryterium: Opis: Punktacja: Źródło weryfikacji: 
I. Doświadczenie 
wnioskodawcy   

Preferuje się wnioskodawców doświadczonych w realizacji 
podobnych tematycznie i rzeczowo projektów, nawiązujących do 
planowanej operacji  

 
1 pkt – zrealizował co najmniej 1 projekt  
0 pkt – nie zrealizował żadnego projektu 

Wniosek o przyznanie pomocy w 
ramach LSR + dodatkowe 
informacje zawarte w opisie 
wskazujące na posiadane 
doświadczenie  

II. Doradztwo LGD Preferuje się wnioskodawców korzystających ze wsparcia 
doradczego oferowanego przez biuro LGD  

5 pkt - wnioskodawca korzystał z indywidualnego 
doradztwa biura LGD na etapie wnioskowania, a 
jego wniosek, przed złożeniem wniosku na dany 
nabór, uzyskał pozytywną, pisemną rekomendację 
pracownika biura LGD jako spełniający kryteria dla 
danego naboru. 
1 pkt - wnioskodawca korzystał z doradztwa biura 
LGD na etapie wnioskowania 
0 pkt - wnioskodawca nie korzystał z doradztwa 
biura LGD na etapie wnioskowania 

Dokumentacja LGD (np. 
pisemne zaświadczenie 
pracownika biura LGD, karta 
doradztwa, listy obecności na 
szkoleniach, wydruki 
wiadomości elektronicznych) 

III. Wpływ operacji  na 
poprawę stanu środowiska 
naturalnego  lub klimatu 
obszaru LSR 

Środowisko i klimat to dwa silnie powiązane ze sobą cele 
przekrojowe polityki rozwoju obszarów wiejskich. Przeciwdziałanie 
zmianom klimatu zachodzi poprzez wykonywanie usług za pomocą 
technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu ograniczających niekorzystne 
oddziaływanie na środowisko naturalne, natomiast w organizacji 
wykonywania usług zastosowane będą rozwiązania służące 
oszczędności zasobów, energii, wody, w sposób niskoemisyjny. 
Preferuje się operacje mające pozytywny wpływ na stan środowiska 
naturalnego lub klimatu obszaru LSR. Przez operacje mające 
pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego rozumie się 
operacje zmniejszające emisję hałasu, zanieczyszczeń lub 
promieniowania poprzez modernizację dotychczasowego źródła 

2 pkt - operacja pozytywnie wpływa na poprawę 
stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru 
LSR. 
1 pkt -  operacja ma neutralny wpływ na poprawę 
stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru 
LSR. 
0 pkt -  operacja ma negatywny wpływ na  stan 
środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR. 
 
                                                            

Wniosek o przyznanie pomocy w 
ramach LSR 



emisji lub zastąpienie go innym urządzeniem, maszyną, 
środkiem   transportu lub rozwiązaniem technicznym 

IV. Innowacyjność operacji  Preferuje się operacje innowacyjne. Przez innowacyjność należy 
rozumieć zastosowanie lub wprowadzenie nowych lub ulepszonych 
produktów, procesów (technologii), metod organizacji lub 
marketingu poprzez praktyczne wykorzystanie lokalnych zasobów 
unikalnych i charakterystycznym na obszarze LSR (przyrodniczych, 
historycznych, kulturowych czy społecznych). Innowacyjne może 
być ich nietypowe, niestandardowe wykorzystanie czy promocja. 

2 pkt - innowacyjność operacji na poziomie obszaru 
LSR 
1 pkt - innowacyjność operacji na poziomie gminy 
członkowskiej LGD miejsca realizacji operacji  
0 pkt - innowacyjność operacji na poziomie 
mniejszym niż obszar gminy członkowskiej LGD 
miejsca realizacji operacji lub brak innowacyjności   

Wniosek o przyznanie pomocy 
w ramach LSR 

V. Oddziaływanie operacji 
na grupę defaworyzowaną 
zidentyfikowaną w LSR  

Preferuje się wnioski oddziałujące pozytywnie na grupę 
defaworyzowaną. tj. osoby w wieku do 35 roku życia  i osoby 
powyżej 50 roku życia.  Grupy defaworyzowane, to grupy będące w 
trudnej sytuacji/położeniu na rynku pracy, czy też „grupy 
problemowe na rynku pracy". Są to grupy osób związanych z tzw. 
„wtórnym” (drugorzędnym, pobocznym) rynkiem pracy, gdzie 
fluktuacja zatrudnienia jest bardzo wysoka, warunki pracy 
(wynagrodzenie, podnoszenie kwalifikacji itd.) zdecydowanie 
gorsze, a okresy bezrobocia częstsze (wielokrotne bezrobocie) i/lub 
dłużej trwające (długotrwałe bezrobocie). Identyfikacja grup 
defaworyzowanych na obszarze LSR znajduje się w Rozdziale I. 
LSR Charakterystyka LGD.   

2 pkt - pozytywne oddziaływanie operacji na co 
najmniej  jedną ze zidentyfikowanych grup 
defaworyzowanych na obszarze LSR  tj. osoby do 
35 roku życia lub powyżej 50 roku życia. 
0 pkt - brak oddziaływania operacji na grupę 
defaworyzowaną na obszarze 
LSR                                                         

Wniosek o przyznanie pomocy w 
ramach LSR 

VI. Wkład własny 
wnioskodawcy w 
finansowanie projektu 
 

Preferuje się projekty, w których wkład własny wnioskodawcy 
przekracza intensywność pomocy określoną w Programie. Celem 
jest promowanie projektów angażujących środki inne niż środki 
Programu. W ramach kryterium oceniana będzie wielkość 
zaangażowanych środków własnych wnioskodawcy w ramach 
wymaganego wkładu własnego w realizację projektu. Premiowane 
będą projekty, w których wnioskodawcy deklarują wkład własny na 
poziomie wyższym niż minimalny określony w rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w 
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020 

3 pkt - deklarowany wkład własny jest wyższy od 
minimalnego o więcej niż 10 p.p.   
2 pkt - deklarowany wkład własny jest wyższy od 
minimalnego o wartość w przedziale 5-10 p.p. 
(włącznie) 
1 pkt - deklarowany wkład własny jest wyższy od 
minimalnego o max 5 p.p. (włącznie)     
0 pkt - wnioskodawca deklaruje wkład własny na 
minimalnym wymaganym 
poziomie                            

Wniosek o przyznanie pomocy w 
ramach LSR 

VII. Wypływ operacji na 
osiągnięcie wskaźników LSR 

Preferuje się operacje przyczyniające się do osiągnięcia celów 
ogólnych i szczegółowych, oraz wpływające na osiąganie 
wskaźników produktu i rezultatu określonych w LSR.  

5 pkt - operacja pozytywnie wpływa na osiągniecie 
wskaźników produktu i rezultatu LSR 
0 pkt - operacja nie wpływa pozytywnie lub jest 
neutralna dla realizacji wskaźników produktu i 
rezultatu LSR 

Wniosek o przyznanie pomocy w 
ramach LSR 

VIII. Przygotowanie 
operacji do realizacji 
 

Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się: 
operację do której  załączono wszystkie wymagane dla danej 
operacji załączniki zgodnie z listą załączników określoną we wzorze 

5 pkt – operacja jest przygotowana do realizacji Wniosek o przyznanie pomocy w 
ramach LSR 



 wniosku o dofinansowanie. Punkty w tej kategorii przyznawane są 
wtedy gdy Wnioskodawca załączy wszystkie załączniki wymagane 
specyfiką operacji, w tym w szczególności:  
a) dla operacji wymagających pozwolenia na budowę oznacza to 
załączenie aktualnego *prawomocnego pozwolenia na budowę, 
zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia wodno-prawnego z 
pieczęcią właściwego organu o ostateczności powyższych decyzji,  
b) dla wszystkich operacji dotyczących zakupu produktów i usług, 
oznacza to że załączono po co najmniej  2 oferty na każdy koszt 
przedstawiony w zestawieniu rzeczowo – finansowym.  
Brak choćby jednego załącznika  skutkuje brakiem przyznania 
punktacji w tym kryterium.  
* jeśli od momentu uprawomocnienia się decyzji minęło więcej niż 
3 lata. Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia 
dokumentów potwierdzających aktualność pozwolenia na budowę/ 
zgłoszenia budowy/pozwolenia wodno-prawnego (np. kopia 
dziennika budowy – 1 strona ( okładka ) oraz strona z ostatnim 
wpisem ), w innym przypadku punkty nie zostaną przyznane . 

0 pkt - operacja nie jest przygotowana do realizacji 
lub nie załączono dokumentów potwierdzających 
jej przygotowanie  
 

IX. Powstanie dodatkowych 
nowych miejsc pracy      

Preferuje się operacje zakładające tworzenie nowych miejsc pracy w 
ciągu całego okresu trwałości projektu ponad minimum wymagane 
dla danego typu operacji. Do wyliczeń stosuje się metodę RJR 
(Rocznych Jednostek Roboczych).   

 3 pkt – operacja zakłada utworzenie co najmniej 1 
miejsca pracy ponad wymagane minimum 
0 pkt – operacja nie zakłada  utworzenia nowych 
miejsc pracy ponad wymagane minimum 
              

Wniosek o przyznanie pomocy w 
ramach LSR 

X. Rodzaj  działalności 
inkubatora   

Preferuje się operacje zakładające prowadzenie w inkubatorze 
działalności polegającej na przetwórstwie lokalnych produktów 
rolnych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w szczególności 
produkcji wędlin z procesem wędzenia  
 

2 pkt – operacja zakłada produkcję wędlin z 
procesem wędzenia 
0 pkt – operacja nie  zakłada produkcji wędlin z 
procesem wędzenia 
 

Wniosek o przyznanie pomocy w 
ramach LSR 

XI. Rodzaj beneficjenta Preferuję się realizację operacji przez podmioty które wykonują 
działalność gospodarczą w formie mikroprzedsiębiorstwa lub 
małego przedsiębiorstwa ze względu na ich doświadczenie w 
prowadzeniu działalności gospodarczej na lokalnym rynku, co daje 
większą gwarancję realizacji operacji. 

1 pkt – beneficjent wykonuje działalność 
gospodarczą i prowadzi mikro przedsiębiorstwo lub 
małe przedsiębiorstwo przez okres co najmniej 
dwóch lat przed dniem złożenia wniosku 
0 pkt – beneficjent nie wykonuje działalności 
gospodarczej lub wykonuje działalność krócej niż 
dwa lat przed dniem złożenia wniosku 

 

 


