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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze nr 13/2017 

Lokalne kryteria wyboru stosowane dla Przedsięwzięcia Nowoczesna firma dla pomocy w formie refundacji 
 

Lp. Kryterium Punktacja Źródła weryfikacji 

Wielkość dofinansowania (maks 10 pkt) 
Preferuje się operacje o wnioskowanej wielkości dofinansowania od 250 tys. zł do 300 tys. zł. 

1. Wartość dofinansowania a) wnioskowana wielkość dofinansowania jest mniejsza niż 250 tys. zł lub 
większa niż 300 tys. – 0 pkt 

b) wnioskowana wielkość dofinansowania wynosi od 250 tys. do 300 tys. 
zł – 10 pkt 

Wniosek o przyznanie pomocy 

Dodatkowe miejsca pracy  (maks 7 pkt) 
Preferuje się operacje zakładające tworzenie nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (rozumie się przez to umowę o 
pracę lub spółdzielczą umowę o pracę) przez 3 lata od płatności końcowej ponad minimum wymagane dla danego typu projektu. 

2. Powstanie dodatkowych 
miejsc pracy  

a) operacja nie zakłada utworzenia miejsca pracy – 0 pkt 
b) operacja zakłada utworzenie jednego etatu – 1 pkt 
c) operacja zakłada utworzenie od 2 do 3 etatów – 3 pkt 
d) operacja zakłada utworzenie więcej niż 3 etaty – 7 pkt 

Wniosek o przyznanie pomocy 

Grupy defaworyzowane (maks 10 pkt) 
Preferuje się wnioskodawców, którzy zatrudnią osoby z grup defaworyzowanych wynikających z diagnozy LSR tj. bezrobotnych w wieku 25-34 
lata. 

3. Zaspokajanie potrzeb 
grup defaworyzowanych 

a) w ramach operacji nie zostaną zatrudnione osoby bezrobotne z grupy 
wiekowej 25-34 lata – 0 pkt 

b) w ramach operacji zostaną zatrudnione osoby bezrobotne z grupy 
wiekowej 25-34 lata – 10 pkt 

Wniosek o przyznanie pomocy 

Rodzaj rozwijanej działalności gospodarczej (maks 8 pkt) 
Preferuje się wnioskodawców zamierzających rozwijać działalność gospodarczą sklasyfikowaną w dziale PKD  
- 43 (działalność w zakresie specjalistycznych robót budowlanych) 
lub  
- 46 (działalność w zakresie handlu hurtowego)  
których znacząca ilość działa na lokalnym rynku. 

4. Preferowane działalności 
gospodarcze 

a) wnioskodawca nie zamierza rozwijać działalności gospodarczej 
sklasyfikowanej w dziale 43 lub 46 PKD – 0 pkt 

b) wnioskodawca zamierza rozwijać działalność gospodarczą 
sklasyfikowaną w dziale 43 lub 46 PKD – 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. 

5. 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 

Innowacyjność (maks 5 pkt) 
Preferuje się operacje innowacyjne. Przez innowacyjność należy rozumieć wdrożenie technologii, nie stosowanej dotychczas na obszarze 
LSR, dzięki której powstanie nowy lub znacząco udoskonalony produkt lub usługa. 

6. Innowacyjność a) projekt nie jest innowacyjny – 0 pkt 
b) projekt jest innowacyjny – 5 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 

7. 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 rozwiniętych przedsiębiorstw, z wyłączeniem branży turystycznej 
WSKAŹNIK REZULTATU 
- liczba utworzonych miejsc pracy, z wyłączeniem branży turystycznej  

8. 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. 

9. 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.  

10. 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) wniosek o przyznanie pomocy zawiera wszystkie niezbędne załączniki 
związane  z zakresem operacji oraz posiada wymagane podpisy w 
miejscach do tego wyznaczonych – 5 pkt 

Wniosek o przyznanie pomocy 
oraz załączniki  
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Podnoszenie kompetencji (maks 15 pkt) 
Preferowane będą wnioski, w ramach których zaplanowano koszty udziału w szkoleniu/ szkoleniach lub innym przedsięwzięciu/ 
przedsięwzięciach podnoszącym kompetencje wnioskodawcy i/ lub jego pracowników. Zakres tematyczny szkoleń i innych 
przedsięwzięć podnoszących kompetencje jest ściśle powiązany z profilem rozwijanej działalności gospodarczej. 

11. Podnoszenie 
kompetencji 

a) wnioskodawca nie zaplanował we wniosku kosztów udziału w 
szkoleniu/ szkoleniach lub innym przedsięwzięciu/ 
przedsięwzięciach podnoszącym jego kompetencje i/ lub 
pracowników – 0 pkt 

b) wnioskodawca zaplanował we wniosku koszty udziału w 
szkoleniu/ szkoleniach lub innym przedsięwzięciu/ 
przedsięwzięciach podnoszącym jego kompetencje i/ lub 
pracowników – 15 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 86 pkt (30% - 25,8 pkt) 
 
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%). 

 


