
   

  

     
  
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Człuchowskiej. 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej 

Nr sprawy: LGDZC.320.11.2017 
 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze nr 11/2017 

Lokalne kryteria wyboru stosowane dla Przedsięwzięcia nowoczesna firma dla pomocy w formie premii 
 

Lp. Kryterium Punktacja Źródła weryfikacji 

Grupy defaworyzowane (maks 10 pkt) 
Preferuje się wnioskodawców, którzy należą do grup defaworyzowanych wynikających z diagnozy LSR tj. bezrobotnych w wieku 25-34 lata, 
młodzież wchodzącą na rynek pracy w wieku 18-24 lata, osoby mające miejsce zamieszkania w miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 
tys. mieszkańców. 

1. Zaspokajanie potrzeb 
grup defaworyzowanych 

a) osoba ubiegająca się o wsparcie nie jest osobą bezrobotną z grupy 
wiekowej 25-34 lata i/ lub nie należy do grupy młodzieży wchodzącej 
na rynek pracy wieku 18-24 lata i/ lub nie ma miejsca zamieszkania 
w miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców – 0 
pkt 

b) osoba ubiegająca się o wsparcie jest osobą bezrobotną z grupy 
wiekowej 25-34 lata i/ lub należy do grupy młodzieży wchodzącej na 
rynek pracy w wieku 18-24 lata  i/ lub ma miejsce zamieszkania w 
miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców – 10 
pkt  

Wniosek o przyznanie pomocy, 
załączniki do wniosku o 
przyznanie pomocy 
(zaświadczenie z Powiatowego 
Urzędu Pracy o posiadaniu 
statusu osoby bezrobotnej) 

Rodzaj otwieranej działalności gospodarczej (maks 8 pkt) 
Preferuje się wnioskodawców zamierzających otworzyć specjalistyczną działalność gospodarczą sklasyfikowaną w działach PKD:  
- 69 (działalność prawniczą, działalność rachunkowo-księgową) 
- 71(działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz badań i analiz technicznych) 
- 74 (działalność w zakresie specjalistycznego projektowania oraz fotografii i tłumaczeń) 
86 (działalność w zakresie opieki zdrowotnej ukierunkowanej wyłącznie na specjalizacje stomatologia, okulistyka, ginekologia oraz fizjoterapia) 

2. Preferowane działalności 
gospodarcze 

a) osoba ubiegająca się o wsparcie nie zamierza otworzyć jednej z 
preferowanych działalności gospodarczych sklasyfikowanych w 
działach 69 lub 71 lub 74 lub 86 PKD – 0 pkt 

b) osoba ubiegająca się o wsparcie zamierza otworzyć jedną z 
preferowanych działalności gospodarczych sklasyfikowaną w dziale 
69 lub 71 lub 74 lub 86 PKD – 8 pkt 

Wniosek o przyznanie pomocy 

Wykorzystanie lokalnych produktów rolnych (maks 8 pkt) 
Preferuje się działalności gospodarcze, których podstawę funkcjonowania będą stanowiły lokalne produkty rolne, w szczególności działalności 
w zakresie produkcji żywności oraz napojów. 

3. Wykorzystanie lokalnych 
produktów rolnych 

a) lokalne produkty rolne nie będą stanowiły podstawy zakładanej 
działalności gospodarczej – 0 pkt 

b) lokalne produkty rolne będą stanowiły podstawę zakładanej 
działalności gospodarczej – 8 pkt 

Wniosek o przyznanie pomocy 

Ochrona środowiska i klimatu (maks 4 pkt) 
Preferuje się operacje polegające na zastosowaniu rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i klimatu.  W przypadku operacji 
inwestycyjnych to może być zastosowanie bardziej ekologicznych materiałów lub technologii czy przeprowadzenie oceny oddziaływania na 
środowisko planowanej inwestycji. 

4. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie 
środowiska i klimatu 

a) operacja nie zakłada zastosowania rozwiązań sprzyjających ochronie 
środowiska i/ lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu – 0 pkt 

b) operacja zakłada zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie 
środowiska i/ lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu – 4 pkt 

Wniosek o przyznanie pomocy 
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Przygotowanie operacji do realizacji (maks 6 pkt) 
Preferuje się operacje przygotowane do realizacji.. Za operację przygotowaną do realizacji uważa się operację, która: 
- posiada aktualne i ostateczne pozwolenie na budowę i/ lub aktualne i ostateczne zgłoszenie robót budowlanych i/ lub aktualne i ostateczne 
pozwolenie wodnoprawne, jeśli wymaga tego charakter operacji, i/ lub 
- zgodnie z przepisami prawa budowlanego nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę i/ lub zgłoszenia robót 
budowlanych, i/ lub pozwolenia wodnoprawnego, ale co do której przedstawione zostały przynajmniej 3 oferty cenowe dotyczące każdego 
zakupu ujętego we wniosku o dofinansowanie, którego koszt przekracza 20 tys. zł, lub 
- zgodnie z przepisami prawa budowlanego nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę i/ lub zgłoszenia robót 
budowlanych, i/ lub pozwolenia wodnoprawnego i/ lub żaden z jej zakupów ujęty we wniosku nie przekracza 20 tys. zł 

5. Stopień przygotowania 
operacji do realizacji 

a) operacja nie jest przygotowana do realizacji – 0 pkt 
b) operacja jest przygotowana do realizacji – 6 pkt 

Załączniki do wniosku o 
przyznanie pomocy  

Stopień realizacji celów i wskaźników LSR (maks 10 pkt) 
Preferuje się operacje przyczyniające się do osiągnięcia celów i wpływają na osiągniecie wskaźników produktu i rezultatu. 
WSKAŹNIK PRODUKTU 
- liczba nowych przedsiębiorstw, z wyłączeniem branży turystycznej, otwartych przez osoby z grupy defaworyzowanej tj. osoby zamieszkujące  
miejscowości do 5 tys. mieszkańców 
- liczba nowych przedsiębiorstw, z wyłączeniem branży turystycznej, otwartych przez osoby z grupy defaworyzowanej tj. młodzież wchodzącą 
na rynek pracy w wieku 18-24 i /lub osoby bezrobotne w wieku 25-34 
WSKAŹNIK REZULTATU 
- liczba utworzonych miejsc pracy, z wyłączeniem branży turystycznej 

6. Wpływ operacji na 
realizacje celów i 
wskaźników LSR 

a) operacja nie wpływa na osiągnięcie wskaźnika produktu oraz 
wskaźnika rezultatu – 0 pkt 

b) projekt wpływa na realizację LSR poprzez osiągnięcie wskaźnika 
produktu i rezultatu – 10 pkt 

Wniosek o przyznanie pomocy 

Doradztwo LGD (maks 6 pkt) 
Preferuje się wnioskodawców, którzy skorzystali z więcej niż jednej formy proponowanego przez LGD doradztwa, w tym szkolenia lub 
warsztatu. 

7. Doradztwo a) wnioskodawca nie korzystał z bezpośredniego doradztwa, w tym 
szkolenia lub warsztatu prowadzonego przez pracowników LGD w 
zakresie ubiegania się o pomoc – 0 pkt 

b) wnioskodawca skorzystał tylko z jednej z proponowanych form 
doradczych (bezpośredniego doradztwa lub szkolenia lub 
warsztatu) prowadzonego przez pracowników LGD w zakresie 
ubiegania się o pomoc – 2 pkt 

c) wnioskodawca skorzystał z więcej niż jednej formy doradztwa, 
czyli z bezpośredniego doradztwa, w tym również ze szkolenia lub 
warsztatu, prowadzonego przez pracowników LGD w zakresie 
ubiegania się o pomoc – 6 pkt 

Dokumentacja LGD  (np. karta 
doradztwa, rejestr udzielonego 
doradztwa) 

Kompletność wniosku o przyznanie pomocy (maks 5 pkt) 
Preferowane będą wnioski na operacje, zawierające wszystkie niezbędne załączniki do wniosku o przyznanie pomocy oraz posiadające 
wymagane podpisy.  

8. Kompletność wniosku o 
przyznanie pomocy  

a) wniosek o przyznanie pomocy nie zawiera wszystkich niezbędnych 
załączników związanych z zakresem operacji oraz brakuje podpisów w 
miejscach do tego wyznaczonych – 0 pkt 

b) wszystkie niezbędne załączniki związane  z zakresem operacji oraz 
posiada wymagane podpisy w miejscach do tego wyznaczonych – 5 
pkt 

Wniosek o przyznanie 
pomocy oraz załączniki  

 

Minimalne wymagania – 30% liczby punktów, w tym 10 pkt za kryterium Stopień realizacji celów i wskaźników LSR 
MAKS 57 pkt (30% - 17,1pkt) 
 

W przypadku, gdy podstawą obliczenia ilości punktów są wartości wyrażone w procentach (%), należy je obliczyć z 
dokładnością do 2 miejsc po przecinku, zaokrąglając części tysięczne zgodnie z następującą zasadą: 
- mniej niż 5/1000 pomija się (np. 35,224% = 35,22%), 
- 5/1000 i więcej zaokrągla się w górę do pełnych części setnych (np. 47,377% = 47,38%). 


