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Kryterium  Opis 
Sposób naliczania 

punktów 
preferencyjnych 

Liczba 
punktów 

Wysokość wnioskowanej pomocy 

Preferuje si  operacje, w których wnioskodawca, w sposób nie budz cy tpliw , we 
wniosku i/lub za cznikach do wniosku wyka e utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy i, w 

których za o ona wnioskowan  wy  wsparcia nie przekracza redniej wy  w sparcia 
wynikaj cej z podzia u ca ej alokacji przedsi wzi cia na wymagan  ilo utworzonych nowych 

miejsc pracy w ramach rozwijania dzia a ci gospodarczej tj. nie przekracza 160  000 z   

Nie przekracza 2 

Jest równa lub 
przekracza 

0 

Liczba utworzonych nowych 
miejsc pracy w ramach 
wnioskowanej pomocy 

Preferuje si  operacje, w których wnioskodawca, w sposób nie budz cy tpliw , we 
wniosku i/lub za cznikach do wniosku wyka e utworzenie więcej miejsc pracy niż wymagane 

minimum1). Wysokość przyznanych punktów jest uzależniona od liczby zaplanowanych przez 
wnioskodawcę do uruchomienia nowych miejsc pracy  

0 lub 1 miejsce 
pracy 0 

2 nowe miejsca 
pracy 3 

3  nowe miejsca 
pracy i wi cej  5 

Wysokość wkładu własnego 
wnioskodawcy 

Preferuje si  operacje/granty, w których wnioskodawca, w sposób nie bud cy w tpliw , 
we wniosku i/lub za cznikach do wniosku wyka e, e wk ad w asny wnioskodawcy przekracza 

wys  wk adu wymaganego, a w przypadku operacji w ramach przedsi wzi cia 1.1.2 
(premia na rozpocz cie dzia alno ci)  udzia  procentowy rodków w snych w bud ecie 

ca kowitym projektu. 

do  5% 1 

powyżej 5% do 10% 2 

powyżej 10% do 
15% 3 

Powyżej 15%   4 

Utworzenie miejsca pracy dla 
osoby kwali�kowanej jako 

defaworyzowana na lokalnym 
rynku pracy 2) 

Preferuje si  operacje, w których wnioskodawca, w sposób nie budz cy tpliw , we 
wniosku i/lub za cznikach do wniosku wyka e utworzenie miejsca pracy (ta e w rozumieniu 

uruchomienia w asnej dzia a ci gospodarczej – samozatrudnienia) dla/przez osoby, które 
zakwali wano jako grupy defaworyzowane  na lokalnym rynku pracy 3). 

Status osoby niepe nosprawnej ustala si  na podstawie w a ciwego orzeczenia.  

nie spe nia 
warunku 

0 

 spe nia warunek 4 

Utworzenie miejsca pracy w 
obszarach działalności 

preferowanych na lokalnym 
rynku pracy  

Preferuje si  operacje polegaj ce na utworzeniu miejsca pracy (tak  w rozumieniu 
uruchomienia w asnej dzia a ci gospodarczej – samozatrudnienia) przez przedsi biorstwa: 

Nie spe nia 
warunku 

0 

1.  wiadcz ce us ugi na rzecz osób zale nych (dzieci, seniorów, osób niepe nosprawnych)  
2.  wiadcz ce us ugi kwali wanych  jako Sekcja „I” PKD 
3.  wiadcz ce us ugi kwali wanych jako Sekcja „R” PKD  

4.  Które b d  opiera y uruchamian  dzia a  gospodarcz  na lokalnych produktach 
rolnych5) 

UWAGA!  Punkty preferencyjne za wskazane obszary dzia a ci gospodarczej nie sumuj  si  – 
wnioskodawca otrzyma punkty za jeden, wybrany rodzaj dzia a ci.  

Wnioskodawca zobowi zany jest wykaza spe nienie kryterium, w sposób nie bud cy 
w tpliwo ci, we wniosku i/lub za cznikach  do wniosku.  

Spe nia warunek 3 

Wdrażanie rozwiązań 
innowacyjnych 

Preferuje si  operacje, w których wnioskodawca, w sposób nie budz cy tpliw , we 
wniosku i/lub za cznikach do wniosku wyka e  wdr nie innowacji. Innowacja mo e dotyczy

sfery gospodarczej (funkcjonowania przedsi biorstw) jak i sfery spo ecznej  zwi zanej z 
funkcjonowaniem spo ec stwa .  

Operacja nie jest 
innowacyjna 

0 

De nicj  innowacji okre  w LSR, patrz rozdzia  VI pkt 3 Innowacje w LSR na lata 2015 -
2020 

Operacja jest 
innowacyjna  

2 

4



  

Preferuje si  operacje, w których wnioskodawca, w sposób nie budz cy tpliw we 
wniosku i/lub za cznikach do wniosku,  wyka , e posiadaj  do wiadczenie w realizacji 

projektów z udzia em rodków zew trznych publicznych.  

1 zrealizowany 
projekt 

1 
Do wiadczenie wnioskodawcy w 

realizacji projektów 
  

2 lub wi cej 
zrealizowanych 

projektów 
2 

  
Preferuje si  operacje, które zapewniaj  czas zako czenia realizacji operacji w okresie 

krótszym ni   12 m -cy od chwili podpisania umowy przyznania pomocy (wery acja na 
podstawie deklarowanej daty z o enia wniosku o p atno tateczn  przy za o eniu e termin 

podpisania umowy obliczony jest zgodnie z terminami przewidzianymi w rozpor dzeniu (45 
dni ocena LGD + 4 miesi ce wery acja UMWD, w przypadku wyd u enia si  za o onego 
terminu podpisania umowy pomocy mo liwa b dzie analogiczna zmiana terminu z enia 

wniosku o p atn  

spe nia  
5 
 
 

0 Termin realizacji projektu nie spe nia 

5

Wdra anie rozwi z zakresu 
ochrony rodowiska oraz 

przeciwdzia ania zmianom 
klimatycznym 

Preferuje si  operacje,  w których wnioskodawca, w sposób nie budz cy tpliw  wyka e 
zarówno w cz  opisowej jak i rzeczowo - nansowej wniosku, e inwestycja lub jej element 

ma pozytywny wp yw na ochro rodowiska lub przeciwdzia aj ce zmianom klimatu 5    

Operacja nie 
spe nia kryterium  

0 

Operacja spe nia 
kryterium  

2 

Integracja bran  w ramach 
operacji 

Preferuje si  operacje,  w których wnioskodawca, w sposób nie budz cy tpliw  we 
wniosku i/lub za cznikach do wniosku,  wyka e, e integrowane s  co najmniej 3 bran e 

dzia a ci gospodarczej (klasy wed ug PK 6  

nie spe nia 
warunku 

0 

spe nia warunek 1 

Zintegrowany charakter 
operacji/grantów 

Preferuje si  operacje, w których wnioskodawca, w sposób nie budz cy tpliw we 
wniosku i/lub za cznikach do wniosku,  wyka e realizacj  projektów/dzia a  powi zanych z 

innymi projektami/celami, realizowanymi lub planowanymi do realizacji z ramach LSR  

nie spe nia 
warunku 

0 

spe nia warunek 2 

Konsultacje merytoryczne na 
etapie przygotowywania wniosku 

z pracownikiem Biura LGD 

Konsultacje merytoryczne s  gwarancj  prawid owego przygotowania wniosku co 
bezp rednio wp ywa na efektywn i skuteczn wdr nia celów LSR, a tak  skrócenie 
czasu procedowania wniosku. Kryterium wery wane na podstawie informacji zawarte j we 

wniosku o przyznanie pomocy oraz rejestru konsultacji prowadzonego przez LGD.  

bez konsultacji 0 

z konsultacjami 3 

Jako  projektu 

Cele projektu b d  adekwatne do zidenty wanych problemów i grup docelowych    
Kryterium wery wane na podstawie analizy wniosku i za czników do wniosku  

nie spe nia 0 

spe nia  2 

nie spe nia 0 
Cele i dzia ania b d  spójne tj. proponowane dzia ania b d  racjonalne i doprowad  do 

realizacji wyznaczonych celów operacji i zosta y okre e wska niki produktu oraz rezultatu. 
Kryterium wery wane na podstawie analizy wniosku i za czników do wniosk u 

spe nia 2 

Racjona  bud etu – zaplanowane wydatki b d  uzasadnione i w a wie oszacowane 
(racjonalne Kryterium wery wane na podstawie analizy wniosku i za czników do wniosku.  

nie spe nia 0 
spe nia 2 



Dodatkowe warunki przyznania pomocy:

-
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Liczba utworzonych 
nowych miejsc pracy w 
ramach wnioskowanej 

pomocy 

Preferuje si  operacje, w których wnioskodawca, w sposób nie budz cy tpliw , we wniosku 
i/lub za cznikach do wniosku wyk e utworzenie wi cej miejsc pracy ni  wymagane minimum1).                                                                     
Wysoko  przyznanych punktów jest uzale niona od liczby zaplanowanych przez wnioskodawc  do 

uruchomienia nowych miejsc pracy  

0 lub 1 miejsce 
pracy 0 

2 nowe miejsca 
pracy 3 

3 nowe miejsca 
pracy i wi cej  5 

Wysoko  wk adu 
w asnego wnioskodawcy 

Preferuje si  operacje/granty, w których wnioskodawca, w sposób nie bud cy w tpliw , we 
wniosku i/lub za cznikach do wniosku wyka e, e wk ad w asny wnioskodawcy przekracza 

wys  wk adu wymaganego, a w przypadku operacji w ramach przedsi wzi cia 1.1.2 (premia na 
rozpocz cie dzia alno ci)  udzia  procentowy rodków w snych w bud ecie ca kowitym 

projektu. 

do  5% 1 
powy ej 5% do 

10% 2 
powy ej 10% do 

15% 3 

powy ej 15% 4 

Utworzenie miejsca pracy 
dla osoby kwali kowanej 
jako defaworyzowana na 

lokalnym rynku pracy2) 

Preferuje si  operacje, w których wnioskodawca, w sposób nie budz cy tpliw , we wniosku 
i/lub za cznikach do wniosku wyk e utworzenie miejsca pracy (ta e w rozumieniu uruchomienia 

w asnej dzia a ci gospodarczej – samozatrudnienia) dla/przez osoby, które zakwali wano 
jako grupy defaworyzowane  na lokalnym rynku pracy3). 

nie spe nia 
warunku 0 

Status osoby niepe nosprawnej ustala si  na podstawie w a ciwego orzeczenia.  spe nia warunek 4 

Utworzenie miejsca pracy 
w obszarach dzia alno ci 

preferowanych na 
lokalnym rynku pracy 

Preferuje si  operacje polegaj ce na utworzeniu miejsca pracy (tak  w rozumieniu uruchomienia 
w asnej dzia a ci gospodarczej – samozatrudnienia) przez przedsi biorstwa: 

nie spe nia 
warunku 0 

1.  wiadcz ce us ugi na rzecz osób zale nych (dzieci, seniorów, osób niepe nosprawnych) 
2.  wiadcz ce us ugi kwali wanych jako Sekcja „I” PKD 
3.  wiadcz ce us ugi kwali wanych jako Sekcja „R” PKD  

4.  Które b d  opiera y uruchamian  dzia a  gospodarcz  na lokalnych produktach rolnych5) 
UWAGA! Punkty preferencyjne za wskazane obszary dzia a ci gospodarczej nie sumuj  si  – 

wnioskodawca otrzyma punkty za jeden, wybrany rodzaj dzia a ci.  
Wnioskodawca zobowi zany jest wykaza spe nienie kryterium, w sposób nie bud cy 

w tpliwo ci, we wniosku i/lub za cznikach  do wniosku. spe nia warunek 3 

7

Kryterium Opis 
Sposób naliczania 

punktów 
preferencyjnych 

Liczba 
punktów 



8

Wdra anie rozwi
innowacyjnych 

Preferuje si  operacje, w których wnioskodawca, w sposób nie budz cy tpliw , we wniosku 
i/lub za cznikach do wniosku wyk e  wdr nie innowacji. Innowacja mo e dotyczy fery 

gospodarczej (funkcjonowania przedsi biorstw) jak i sfery spo ecznej  zwi zanej z 
funkcjonowaniem spo ec stwa .  

operacja nie jest 
innowacyjna 

0 

De nicj  innowacji okre  w LSR, patrz rozdzia  VI pkt 3 Innowacje w LSR na lata 2015 -2020 
operacja jest 
innowacyjna  

2 

Wdra anie rozwi z 
zakresu ochrony 

rodowiska oraz 
przeciwdzia ania zmianom 

klimatycznym 

Preferuje si  operacje,  w których wnioskodawca, w sposób nie budz cy tpliw , wyka e 
zarówno w cz  opisowej jak i rzeczowo - nansowej wniosku, e inwestycja lub jej element ma 

pozytywny wp yw na ochro rodowiska lub przeciwdzia aj ce zmianom klim atu5)   

operacja nie 
spe nia kryterium  

0 

operacja spe nia 
kryterium  

2 

Zintegrowany charakter 
operacji 

Preferuje si  operacje, w których wnioskodawca, w sposób nie budz cy tpliw we wniosku 
i/lub za cznikach do wniosku,  wyka e realizacj  projektów/dzia a  powi zanych z innymi 

projektami/celami, realizowanymi lub planowanymi do realizacji z ramach LSR  

nie spe nia 
warunku 

0 

spe nia warunek 2 

Konsultacje merytoryczne 
na etapie 

przygotowywania wniosku 
z pracownikiem Biura LGD 

Konsultacje merytoryczne s  gwarancj  prawid owego przygotowania wniosku co bezp rednio 
wp ywa na efektywn i skuteczn wdr nia celów LSR, a tak  skrócenie czasu procedowania 

wniosku. Kryterium wery owane na podstawie informacji zawarte j we wniosku o przyznanie 
pomocy oraz rejestru konsultacji prowadzonego przez LGD.  

bez konsultacji 0 

z konsultacjami 3 

Jako  projektu 

Cele projektu b d  adekwatne do zidenty wanych problemów i grup docelowych    Kryterium 
wery wane na podstawie analizy wniosku i za czników do wniosku  

nie spe nia 0 

spe nia  2 

Cele i dzia ania b d  spójne tj. proponowane dzia ania b d  racjonalne i doprowadz  do realizacji 
wyznaczonych celów operacji i zosta y okre e wska niki produktu oraz rezultatu. Kryterium 

wery wane na podstawie analizy wniosku i za czników do wniosk u 

nie spe nia 0 

spe nia 2 

Racjona  bud etu – zaplanowane wydatki b d  uzasadnione i w a wie oszacowane 
(racjonalne) Kryterium wery wane na podstawie analizy wniosku i za czników do wniosku.  

nie spe nia 0 

spe nia 2 

Termin realizacji projektu 

Preferuje si  operacje, które zapewniaj  czas zako czenia realizacji operacji w okresie krótszym ni   
12 m-cy od chwili podpisania umowy przyznania pomocy (wery acja na podstawie deklarowanej 

daty z o enia wniosku o p atn  ostateczn  przy za o eniu e termin podpisania umowy obliczony 
jest zgodnie z terminami przewidzianymi w rozpor dzeniu (45 dni ocena LGD + 4 miesi ce 

wery acja UMWD, w przypadku wyd u enia si  za o onego terminu podpisania umowy pomocy 
mo liwa b dzie analogiczna zmiana terminu z enia wniosku o p atn  

 spe nia warunek 5 
 
 
 
 
   

nie spe nia 

 

0 






