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3URJUDP MHVW ZNRPSRQRZDQ\ Z FDÊRÐFLRZ\ V\VWHP SROLW\NL UR]ZRMX NUDMX
&HOHP JÊµZQ\P 352:  MHVW SRSUDZD NRQNXUHQF\MQRÐFL UROQLFWZD
]UµZQRZD×RQH ]DU]ÃG]DQLH ]DVREDPL QDWXUDOQ\PL L G]LDÊDQLD Z G]LHG]LQLH NOLPDWX
RUD]]UµZQRZD×RQ\UR]ZµMWHU\WRULDOQ\REV]DUµZZLHMVNLFK
1DMZD×QLHMV]HDNW\SUDZQH
5R]SRU]ÃG]HQLH 0LQLVWUD 5ROQLFWZD L 5R]ZRMX :VL ] GQLD  ZU]HÐQLD  U Z VSUDZLH
V]F]HJµÊRZ\FK ZDUXQNµZ L WU\EX SU]\]QDZDQLD SRPRF\ ĆQDQVRZHM Z UDPDFK SRGG]LDÊDQLD
ì:VSDUFLH QD ZGUD×DQLH RSHUDFML Z UDPDFK VWUDWHJLL UR]ZRMX ORNDOQHJR NLHURZDQHJR SU]H]
VSRÊHF]QRÐÅë REMÇWHJR 3URJUDPHP 5R]ZRMX 2EV]DUµZ :LHMVNLFK QD ODWD å
]SµÕQLHMV]\PL]PLDQDPL52=325=Â'=(1,(3$5/$0(178(8523(-6.,(*2,5$'< 8( 
15  ] GQLD  JUXGQLD  U XVWDQDZLDMÃFH ZVSµOQH SU]HSLV\ GRW\F]ÃFH
(XURSHMVNLHJR )XQGXV]X 5R]ZRMX 5HJLRQDOQHJR (XURSHMVNLHJR )XQGXV]X 6SRÊHF]QHJR
)XQGXV]X 6SµMQRÐFL (XURSHMVNLHJR)XQGXV]X 5ROQHJR QD U]HF] 5R]ZRMX 2EV]DUµZ :LHMVNLFK
RUD](XURSHMVNLHJR)XQGXV]X0RUVNLHJRL5\EDFNLHJR
']LDÊDQLH 5/.6  5R]ZµM /RNDOQ\ .LHURZDQ\ SU]H] 6SRÊHF]QRÐÅ MHVW MHGQ\P ] G]LDÊDÌ
UHDOL]RZDQ\FK Z UDPDFK 3URJUDPX 5R]ZRMX 2EV]DUµZ :LHMVNLFK QD ODWD 
ĆQDQVRZDQHJR ]H ÐURGNµZ (XURSHMVNLHJR )XQGXV]X 5ROQHJR QD U]HF] 5R]ZRMX 2EV]DUµZ
:LHMVNLFK ()552: 
']LDÊDQLH 5/.6 XPR×OLZLD ORNDOQ\P VSRÊHF]QRÐFLRP LQLFMRZDQLH SRGHMPRZDQLH L UHDOL]DFMÇ
Z VSRVµE SDUW\F\SDF\MQ\ G]LDÊDÌ UR]ZRMRZ\FK RGSRZLDGDMÃF\FK QD SRWU]HE\ VSRÊHF]QH
L JRVSRGDUF]H REV]DUX 5HDOL]DFMD SRGHMÐFLD 5/.6 SU]\F]\QL VLÇ GR ]UµZQRZD×RQHJR UR]ZRMX
ORNDOQHJR NWµU\ MHVW ZD×Q\P HOHPHQWHP HIHNW\ZQHJR Z\NRU]\VWDQLD ]DVREµZ L SRWHQFMDÊX
UHJLRQX RUD] ]ZLÇNV]HQLD DNW\ZQRÐFL VSRÊHF]QRÐFL ORNDOQHM L UR]ZRMX VSRÊHF]QR
JRVSRGDUF]HJR : UDPDFK UHDOL]DFML G]LDÊDQLD 5/.6 6WRZDU]\V]HQLH /LGHU $ ZH ZVSµÊSUDF\
]H VSRÊHF]QRÐFLÃ ORNDOQÃ SU]HGVLÇELRUFDPL L VDPRU]ÃGDPL ORNDOQ\PL RSUDFRZDÊR 6WUDWHJLÇ
5R]ZRMX /RNDOQHJR .LHURZDQHJR SU]H] 6SRÊHF]QRÐÅ QD ODWD    6WUDWHJLD ZUD] ]
Z\PDJDQ\PL ]DÊÃF]QLNDPL ]RVWDÊD ]ÊR×RQD GR NRQNXUVX RJÊRV]RQHJR SU]H] =DU]ÃG
:RMHZµG]WZD'ROQRÐOÃVNLHJRLGHF\]MÃSRZRÊDQHMSU]H]=DU]ÃG:RMHZµG]WZD.RPLVMLZGQLX
U]RVWDÊDZ\EUDQDGRUHDOL]DFML3RGSLVDQDSU]H]=DU]ÃG6WRZDU]\V]HQLD/LGHU$
8PRZD UDPRZD SU]\]QDMH /*' GRĆQDQVRZDQLH ] (XURSHMVNLHJR )XQGXV]X 5ROQHJR QD U]HF]
5R]ZRMX 2EV]DUµZ :LHMVNLFK QD UHDOL]DFMÇ SU]HGVLÇZ]LÇÅ L FHOµZ ]DZDUW\FK Z 6WUDWHJLL
: RNUHVLH ZGUD×DQLD 6WUDWHJLL 6WRZDU]\V]HQLH /*' /LGHU $ EÇG]LH RJÊDV]DÅ NRQNXUV\
L SU]\]QDZDÅ GRĆQDQVRZDQLH GOD SURMHNWµZ NWµUH UHDOL]XMÃ ]DÊR×RQH Z 6WUDWHJLL FHOH RUD]
ZSÊ\ZDMÃ QD RVLÃJQLÇFLH ]DNÊDGDQ\FK ZVNDÕQLNµZ SURGXNWµZ L UH]XOWDWµZ
]ÊWRNZRWDÐURGNµZSU]H]QDF]RQDQDGRĆQDQVRZDQLHSURMHNWµZUHDOL]XMÃF\FK
FHOH 6WUDWHJLL 5R]ZRMX /RNDOQHJR .LHURZDQHJR SU]H] 6SRÊHF]QRÐÅ ] F]HJR SRQDG 
WM    ]Ê SU]H]QDF]RQH MHVW QD ZVSDUFLH UR]ZRMX SU]HGVLÇELRUF]RÐFL 3URMHNW\
]]DNUHVXUR]ZRMXSU]HGVLÇELRUF]RÐFL]RVWDÊ\XZ]JOÇGQLRQHZRSUDFRZDQHMSU]H]/*'6WUDWHJLL
ZUDPDFK
Celu ogólnego nr 1:
5R]ZµMSU]HGVLÇELRUF]RÐFLORNDOQHMQDREV]DU]H/LGHU$GRURNX
ZW\PFHOXV]F]HJµÊRZHJR
:]PRFQLHQLHSRWHQFMDÊXPLNURLPDÊ\FKSU]HGVLÇELRUVWZREV]DUX/LGHU$GRURNX

3RSU]H]SU]HGVLÇZ]LÇFLD
3RSUDZDNRQNXUHQF\MQRÐFLORNDOQ\FKSU]HGVLÇELRUVWZREV]DUX/LGHU$
:VSDUFLHXUXFKDPLDQLDG]LDÊDOQRÐFLJRVSRGDUF]HMSU]H]PLHV]NDÌFµZREV]DUX/LGHU$
5R]ZLMDQLHG]LDÊDOQRÐFLJRVSRGDUF]HM
2SRPRFPR×HXELHJDÅVLÇ
- SRGPLRW EÇGÃF\ PLNUR OXE PDÊ\P SU]HGVLÇELRUVWZHP ] REV]DUX REMÇWHJR /65 GR NWµUHJR
VWRVXMHVLÇSU]HSLV\XVWDZ\RVZRERG]LHG]LDÊDOQRÐFLJRVSRGDUF]HM
-PLHMVFHR]QDF]RQHDGUHVHPSRGNWµU\PSRGPLRWZ\NRQXMHG]LDÊDOQRÐÅJRVSRGDUF]Ã]JRGQLH]
&(L'* ]QDMGXMH VLÇ QD REV]DU]H REMÇW\P /65 WM QD REV]DU]H MHGQHM ] JPLQ F]ÊRQNRZVNLFK
/*'/LGHU$
-SRGPLRWXELHJDMÃF\VLÇRSU]\]QDQLHSRPRF\ZRNUHVLHODWSRSU]HG]DMÃF\FKG]LHÌ]ÊR×HQLD
ZQLRVNX GR /*' Z\NRQ\ZDÊ ÊÃF]QLH SU]H] FR QDMPQLHM  GQL G]LDÊDOQRÐÅ JRVSRGDUF]Ã RUD]
QDGDOMÃZ\NRQXMH
-SRGPLRWNWµU\RWU]\PDÊSRPRFQDSRGHMPRZDQLHG]LDÊDOQRÐFLJRVSRGDUF]HMPR×HZQLRVNRZDÅ R SU]\]QDQLH SRPRF\ QD UR]ZµM G]LDÊDOQRÐFL SR XSÊ\ZLH FR QDMPQLHM  ODW RG GQLD
SU]\]QDQLDSRPRF\
'RGDWNRZHZDUXQNLSU]\]QDQLDSRPRF\
- SRGPLRW SRZLQLHQ SRVLDGDÅ QXPHU LGHQW\ĆNDF\MQ\ QDGDQ\ SU]H] $JHQFMÇ 5HVWUXNWXU\]DFML
L0RGHUQL]DFML5ROQLFWZD
-RSHUDFMD]DNÊDGDUHDOL]DFMÇLQZHVW\FMLQDREV]DU]HREMÇW\P/65WMQDREV]DU]HMHGQHM]JPLQ
F]ÊRQNRZVNLFK/*'/LGHU$
-NRV]W\NZDOLĆNRZDQHRSHUDFMLQLHPRJÃE\ÅZVSµÊĆQDQVRZDQH]LQQ\FKÐURGNµZSXEOLF]Q\FK
- UHDOL]DFMD RSHUDFML SRZLQQD SU]HELHJDÅ Z QLH ZLÇFHM QL×  HWDSDFK D MHM UR]OLF]HQLH SRZLQQR
QDVWÃSLÅZWHUPLQLHGRODWRGGQLD]DZDUFLDXPRZ\OHF]QLHSµÕQLHMQL×GRGQLDJUXGQLD
U
-LQZHVW\FMHZUDPDFKRSHUDFMLSRZLQQ\E\ÅUHDOL]RZDQHQDQLHUXFKRPRÐFLEÇGÃFHMZÊDVQRÐFLÃ
OXEZVSµÊZÊDVQRÐFLÃSRGPLRWXXELHJDMÃFHJRVLÇRSU]\]QDQLHSRPRF\OXESRGPLRWWHQSRVLDGD
SUDZRGRG\VSRQRZDQLDQLHUXFKRPRÐFLÃQDFHOHRNUHÐORQHZHZQLRVNXRSU]\]QDQLHSRPRF\FR
QDMPQLHM SU]H] RNUHV UHDOL]DFML RSHUDFML RUD] RNUHV SRGOHJDQLD ]RERZLÃ]DQLX GR ]DSHZQLHQLD
WUZDÊRÐFLRSHUDFML
- RSHUDFMD MHVW X]DVDGQLRQD HNRQRPLF]QLH L EÇG]LH UHDOL]RZDQD ]JRGQLH ] ]DÊÃF]RQ\P GR
ZQLRVNXEL]QHVSODQHP
-PLQLPDOQDFDÊNRZLWDZDUWRÐÅRSHUDFMLZ\QRVLQLHPQLHMQL×W\V]Ê
-SRGPLRWXELHJDMÃF\VLÇRGRĆQDQVRZDQLHZ\ND×H×H
SRVLDGDGRÐZLDGF]HQLHZUHDOL]DFMLSURMHNWµZRFKDUDNWHU]HSRGREQ\PGRRSHUDFMLNWµUÃ
]DPLHU]DUHDOL]RZDÅOXE
SRVLDGD ]DVRE\ RGSRZLHGQLH GR SU]HGPLRWX RSHUDFML NWµUÃ ]DPLHU]D UHDOL]RZDÅ OXE
SRVLDGD NZDOLĆNDFMH RGSRZLHGQLH GR SU]HGPLRWX RSHUDFML NWµUÃ ]DPLHU]D UHDOL]RZDÅ MH×HOL
MHVWRVREÃĆ]\F]QÃOXE
Z\NRQXMH G]LDÊDOQRÐÅ RGSRZLHGQLÃ GR SU]HGPLRWX RSHUDFML NWµUÃ ]DPLHU]D UHDOL]RZDÅ
UHDOL]DFMD RSHUDFML QLH MHVW PR×OLZD EH] XG]LDÊX ÐURGNµZ SXEOLF]Q\FK
]RVWDÊD Z\GDQD RVWDWHF]QD GHF\]MD ÐURGRZLVNRZD MH×HOL MHM Z\GDQLH MHVW Z\PDJDQH
SU]HSLVDPLRGUÇEQ\PL
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Kryterium

Opis

Wysokość wnioskowanej pomocy

Preferuje siÇ operacje, w których wnioskodawca, w sposób nie budzÃcyZÃtpliwRÐFL, we
wniosku i/lub zaÊÃcznikach do wniosku wyka×e utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy i, w
których zaÊo×ona wnioskowanÃ wyVRNRÐÅ wsparcia nie przekraczaÐredniej wyVRNRÐFL w sparcia
wynikajÃcej z podziaÊu caÊej alokacji przedsiÇwziÇcia na wymaganÃ iloÐÅutworzonych nowych
miejsc pracy w ramach rozwijania dziaÊaOQRÐci gospodarczej tj. nie przekracza 160 000 zÊ

Liczba utworzonych nowych
miejsc pracy w ramach
wnioskowanej pomocy

Wysokość wkładu własnego
wnioskodawcy

Preferuje siÇ operacje, w których wnioskodawca, w sposób nie budzÃcyZÃtpliwRÐFL, we
wniosku i/lub zaÊÃcznikach 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
Preferuje siÇ operacje/granty, w których wnioskodawca, w sposób nie bud]Ãcy wÃtpliwRÐFL,
we wniosku i/lub zaÊÃcznikach do wniosku wyka×e, ×e wkÊad wÊasny wnioskodawcy przekracza
wysRNRÐÅ wkÊadu wymaganego, a w przypadku operacji w ramach przedsiÇwziÇcia 1.1.2
(premia na rozpoczÇcie dziaÊalnoÐci) udziaÊ procentowy Ðrodków wÊDsnych w bud×ecie

caÊkowitym projektu.
Utworzenie miejsca pracy dla
osoby kwalifikowanej jako
defaworyzowana na lokalnym
rynku pracy 2)

Utworzenie miejsca pracy w
obszarach działalności
preferowanych na lokalnym
rynku pracy

Wdrażanie rozwiązań
innowacyjnych

Preferuje siÇ operacje, w których wnioskodawca, w sposób nie budzÃcyZÃtpliwRÐFL, we
wniosku i/lub zaÊÃcznikach do wniosku wyka×e utworzenie miejsca pracy (taN× e w rozumieniu
uruchomienia wÊasnej dziaÊaOQRÐci gospodarczej – samozatrudnienia) dla/przez osoby, które
zakwaliĆNRwano jako grupy defaworyzowane na lokalnym rynku pracy 3).
Status osoby niepeÊnosprawnej ustala siÇ na podstawie wÊaÐciwego orzeczenia.
Preferuje siÇ operacje polegajÃce na utworzeniu miejsca pracy (tak×H w rozumieniu
uruchomienia wÊasnej dziaÊaOQRÐci gospodarczej – samozatrudnienia) przez przedsiÇbiorstwa:
1. ÏwiadczÃce usÊugi na rzecz osób zale×nych (dzieci, seniorów, osób niepeÊnosprawnych)
2. ÏwiadczÃce usÊugi kwaliĆNRwanych jako Sekcja „I” PKD
3. ÏwiadczÃce usÊugi kwaliĆNRwanych jako Sekcja „R” PKD
4. Które bÇdÃ opieraÊy uruchamianÃ dziaÊaOQRÐÅ gospodarczÃ na lokalnych produktach
rolnych5)
UWAGA! Punkty preferencyjne za wskazane obszary dziaÊaOQRÐci gospodarczej nie sumujÃ siÇ –
wnioskodawca otrzyma punkty za jeden, wybrany rodzaj dziaÊaOQRÐci.
Wnioskodawca zobowiÃzany jest wykazaÅspeÊnienie kryterium, w sposób nie bud]Ãcy
wÃtpliwoÐci, we wniosku i/lub zaÊÃcznikach do wniosku.
Preferuje siÇ operacje, w których wnioskodawca, w sposób nie budzÃcyZÃtpliwRÐFL, we
wniosku i/lub zaÊÃcznikach do wniosku wyka×e wdrD×Dnie innowacji. Innowacja mo×e dotyczyÅ
sfery gospodarczej (funkcjonowania przedsiÇbiorstw) jak i sfery spoÊecznej zwiÃzanej z
funkcjonowaniem spoÊec]HÌstwa .
DeĆnicjÇ innowacji okreÐORQR w LSR, patrz rozdziaÊ VI pkt 3 Innowacje w LSR na lata 2015 2020

Sposób naliczania
punktów
preferencyjnych

Liczba
punktów

Nie przekracza

2

Jest równa lub
przekracza
0 lub 1 miejsce
pracy
2 nowe miejsca
pracy
3 nowe miejsca
pracy i wiÇcej

0
0
3
5

do 5%

1

powyżej 5% do 10%

2

powyżej 10% do
15%

3

Powyżej 15%

4

nie speÊnia
warunku

0

speÊnia warunek

4

Nie speÊnia
warunku

0

SpeÊnia warunek

3

Operacja nie jest
innowacyjna

0

Operacja jest
innowacyjna

2

5
Wdraओanie rozwi.-ࡥz zakresu
ochrony ࢨrodowiska oraz
przeciwdziajania zmianom
klimatycznym

Preferuje siÇ operacje, w których wnioskodawca, w sposób nie budzÃcyZÃtpliwRÐFL wyka×e
zarówno w czÇÐFL opisowej jak i rzeczowo -Ćnansowej wniosku, ×e inwestycja lub jej element
ma pozytywny wpÊyw na ochroQÇÐrodowiska lub przeciwdziaÊajÃce zmianom klimatu 5

Integracja branओ w ramach
operacji

Preferuje siÇ operacje, w których wnioskodawca, w sposób nie budzÃcyZÃtpliwRÐFL we
wniosku i/lub zaÊÃcznikach do wniosku, wyka×e, ×e integrowane sÃ co najmniej 3 bran×e
dziaÊaOQRÐci gospodarczej (klasy wedÊug PK' 6

Zintegrowany charakter
operacji/grantów

Preferuje siÇ operacje, w których wnioskodawca, w sposób nie budzÃcyZÃtpliwRÐFL we
wniosku i/lub zaÊÃcznikach do wniosku, wyka×e realizacjÇ projektów/dziaÊaÌ powiÃzanych z
innymi projektami/celami, realizowanymi lub planowanymi do realizacji z ramach LSR

Konsultacje merytoryczne na
etapie przygotowywania wniosku
z pracownikiem Biura LGD

Konsultacje merytoryczne sÃ gwarancjÃ prawidÊowego przygotowania wniosku co
bezpRÐrednio wpÊywa na efektywnRÐÅi skutecznRÐÅwdrD×Dnia celów LSR, a tak×H skrócenie
czasu procedowania wniosku. Kryterium weryĆNRwane na podstawie informacji zawarte j we
wniosku o przyznanie pomocy oraz rejestru konsultacji prowadzonego przez LGD.
Cele projektu bÇdÃ adekwatne do zidentyĆNRwanych problemów i grup docelowych
Kryterium weryĆNRwane na podstawie analizy wniosku i zaÊÃczników do wniosku

Jakoࢨߚ projektu

Cele i dziaÊania bÇdÃ spójne tj. proponowane dziaÊania bÇdÃ racjonalne i doprowad]Ã do
realizacji wyznaczonych celów operacji i zostaÊy okreÐORQe wskaÕniki produktu oraz rezultatu.
Kryterium weryĆNRwane na podstawie analizy wniosku i zaÊÃczników do wniosk u
RacjonaOQRÐÅ bud×etu – zaplanowane wydatki bÇdÃ uzasadnione i wÊaÐFLwie oszacowane
(racjonalne Kryterium weryĆNRwane na podstawie analizy wniosku i zaÊÃczników do wniosku.

Doࢨwiadczenie wnioskodawcy w
realizacji projektów

Termin realizacji projektu

Preferuje siÇ operacje, w których wnioskodawca, w sposób nie budzÃcyZÃtpliwRÐFL we
wniosku i/lub zaÊÃcznikach do wniosku, wyka×Ã, ×e posiadajÃ doÐwiadczenie w realizacji
projektów z udziaÊem Ðrodków zewQÇtrznych publicznych.
Preferuje siÇ operacje, które zapewniajÃ czas zakoÌczenia realizacji operacji w okresie
krótszym ni× 12 m -cy od chwili podpisania umowy przyznania pomocy (weryĆNacja na
podstawie deklarowanej daty zÊo×enia wniosku o pÊatnoÐÅRVtatecznÃ przy zaÊo×eniu ×e termin
podpisania umowy obliczony jest zgodnie z terminami przewidzianymi w rozpor]Ãdzeniu (45
dni ocena LGD + 4 miesiÃce weryĆNacja UMWD, w przypadku wydÊu×enia siÇ zaÊo×onego
terminu podpisania umowy pomocy mo×liwa bÇdzie analogiczna zmiana terminu zÊR× enia
wniosku o pÊatnRÐÅ
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Operacja nie
speÊnia kryterium

0

Operacja speÊnia
kryterium
nie speÊnia
warunku

2
0

speÊnia warunek

1

nie speÊnia
warunku

0

speÊnia warunek

2

bez konsultacji

0

z konsultacjami

3

nie speÊnia

0

speÊnia

2

nie speÊnia

0

speÊnia

2

nie speÊnia

0

speÊnia

2

1 zrealizowany
projekt

1

2 lub wiÇcej
zrealizowanych
projektów

2

speÊnia

nie speÊnia
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Dodatkowe warunki przyznania pomocy:
 RVRED XELHJDMÃFD VLÇ R SRPRF PXVL SRVLDGDÅ QXPHU LGHQW\ĆNDF\MQ\ QDGDQ\ SU]H] $JHQFMÇ
5HVWUXNWXU\]DFMLL0RGHUQL]DFML5ROQLFWZD
RSHUDFMD]DNÊDGDUHDOL]DFMÇLQZHVW\FMLQDREV]DU]HREMÇW\P/65WMQDREV]DU]HMHGQHM]JPLQ
F]ÊRQNRZVNLFK/*'/LGHU$
 NRV]W\ NZDOLĆNRZDQH RSHUDFML QLH PRJÃ E\Å ZVSµÊĆQDQVRZDQH ] LQQ\FK ÐURGNµZ
SXEOLF]Q\FK
 UHDOL]DFMD RSHUDFML SRZLQQD SU]HELHJDÅ Z QLH ZLÇFHM QL×  HWDSDFK D MHM UR]OLF]HQLH SRZLQQR
QDVWÃSLÅZWHUPLQLHGRODWRGGQLD]DZDUFLDXPRZ\OHF]QLHSµÕQLHMQL×GRGQLDJUXGQLD
U
 LQZHVW\FMH Z UDPDFK RSHUDFML SRZLQQ\ E\Å UHDOL]RZDQH QD QLHUXFKRPRÐFL EÇGÃFHM
ZÊDVQRÐFLÃ OXE ZVSµÊZÊDVQRÐFLÃ RVRE\ XELHJDMÃFHM VLÇ R SU]\]QDQLH SRPRF\ OXE RVRED WD
SRVLDGDSUDZRGRG\VSRQRZDQLDQLHUXFKRPRÐFLÃQDFHOHRNUHÐORQHZHZQLRVNXRSU]\]QDQLH
SRPRF\ FR QDMPQLHM SU]H] RNUHV UHDOL]DFML RSHUDFML RUD] RNUHV SRGOHJDQLD ]RERZLÃ]DQLX GR
]DSHZQLHQLDWUZDÊRÐFLRSHUDFML
 RSHUDFMD MHVW X]DVDGQLRQD HNRQRPLF]QLH L EÇG]LH UHDOL]RZDQD ]JRGQLH ] ]DÊÃF]RQ\P
GRZQLRVNXEL]QHVSODQHP
,o0ob.-mb-mbh-f.1;lorum-mb-rolo17Ѵ-ovॕ0ro7;flf.11_7b-j-Ѵmoঋࣀ
]ovro7-u1.Ĺ

0

LQZHVW\FMH GRW\F]ÃFH RFKURQ\ ÐURGRZLVND OXE SU]HFLZG]LDÊDQLD ]PLDQRP NOLPDWX UR]XPLDQH VÃ MDNR
LQZHVW\FMH UHDOL]RZDQH Z UDPDFK RSHUDFML REHMPXMÃFH   SRSUDZÇ HIHNW\ZQRÐFL NRU]\VWDQLD ] ]DVREµZ
ZRGQ\FK  SRSUDZÇHIHNW\ZQRÐFLZ\NRU]\VWDQLDHQHUJLL  ]ZLÇNV]HQLHZ\NRU]\VW\ZDQLDRGQDZLDOQ\FK
ÕUµGHÊHQHUJLL  UHGXNFMÇHPLVMLJD]µZFLHSODUQLDQ\FKLDPRQLDNX]UROQLFWZD  UHGXNFMÇ]DQLHF]\V]F]HÌ
ÐURGRZLVND    ZRGDJOHEDSRZLHWU]H L LQQH ÐURGRZLVNRZRNOLPDW\F]QH DVSHNW\ SU]HGVLÇZ]LÇÅ
LQZHVW\F\MQ\FKQDSRWU]HE\ZÊDÐFLZHJRNZDOLĆNRZDQLDLQZHVW\FMLPR×QDZ\NRU]\VWDÅLQIRUPDFMH]DZDUWH
Z HNVSHUW\]LH UHDOL]DFMD FHOµZ SU]HNURMRZ\FK å ÐURGRZLVNR SU]HFLZG]LDÊDQLH ]PLDQRP NOLPDWX
SU]\VWRVRZDQLH VLÇ GR ]PLDQ NOLPDWX å Z UDPDFK G]LDÊDÌ LQZHVW\F\MQ\FK SURJUDPX UR]ZRMX REV]DUµZ
ZLHMVNLFK QD ODWD  LQVW\WXW WHFKQRORJLF]QR å SU]\URGQLF]\ RGG]LDÊ ZDUV]DZD OLVWRSDG 
RSUDFRZDQLHSU]\JRWRZDQHQD]OHFHQLHPLQLVWHUVWZDUROQLFWZDLUR]ZRMXZVL

3RGHMPRZDQLHG]LDÊDOQRÐFLJRVSRGDUF]HM
2SRPRFPR×HXELHJDÅVLÇRVREDĆ]\F]QDNWµUD
MHVWSHÊQROHWQLD
 ]DPLHV]NXMH QD REV]DU]H REMÇW\P /65 WM QD REV]DU]H MHGQHM ] JPLQ F]ÊRQNRZVNLFK
/*' /LGHU $ .ÃW\ :URFÊDZVNLH .RELHU]\FH 6LHFKQLFH ÖµUDZLQD 'RPDQLµZ
 QLH SRGOHJD XEH]SLHF]HQLX Z .586 ] PRF\ XVWDZ\ L Z SHÊQ\P ]DNUHVLH FK\ED ×H SRGHMPXMH
G]LDÊDOQRÐÅJRVSRGDUF]ÃGRW\F]ÃFÃSURGXNFMLDUW\NXÊµZVSR×\ZF]\FKOXESURGXNFMLQDSRMµZ
 Z RNUHVLH  ODW SRSU]HG]DMÃF\FK G]LHÌ ]ÊR×HQLD ZQLRVNX QLH Z\NRQ\ZDÊD G]LDÊDOQRÐFL
JRVSRGDUF]HMW]QQLHE\ÊDZSLVDQDGR&(,'*
QLHRWU]\PDÊDGRW\FKF]DVSRPRF\QDRSHUDFMÇZ]DNUHVLHREMÇW\PZQLRVNLHPRSU]\]QDQLH
SRPRF\

- SRGMÇFLH ZH ZÊDVQ\P LPLHQLX G]LDÊDOQRÐFL JRVSRGDUF]HM SRGOHJDMÃFHM SU]HSLVRP XVWDZ\ R
VZRERG]LH G]LDÊDOQRÐFL JRVSRGDUF]HM L MHM Z\NRQ\ZDQLH GR GQLD Z NWµU\P XSÊ\QLH  ODWD RG
GQLDZ\SÊDW\SÊDWQRÐFLNRÌFRZHMRUD]
 ]JÊRV]HQLH RVRE\ XELHJDMÃFHM VLÇ R SU]\]QDQLH SRPRF\ GR XEH]SLHF]HQLD HPHU\WDOQHJR
XEH]SLHF]HQLD UHQWRZHJR L XEH]SLHF]HQLD Z\SDGNRZHJR ]JRGQLH ] SU]HSLVDPL R V\VWHPLH
XEH]SLHF]HÌ VSRÊHF]Q\FK ] W\WXÊX Z\NRQ\ZDQLD WHM G]LDÊDOQRÐFL L SRGOHJDQLH W\P
XEH]SLHF]HQLRP GR GQLD Z NWµU\P XSÊ\QLH  ODWD RG GQLD Z\SÊDW\ SÊDWQRÐFL NRÌFRZHM OXE
XWZRU]HQLHFRQDMPQLHMMHGQHJRPLHMVFDSUDF\ZSU]HOLF]HQLXQDSHÊQHHWDW\ÐUHGQLRURF]QH
JG\ MHVW WR X]DVDGQLRQH ]DNUHVHP UHDOL]DFML RSHUDFML ]DWUXGQLHQLH RVRE\ GOD NWµUHM ]RVWDQLH
XWZRU]RQH WR PLHMVFH SUDF\ QD SRGVWDZLH XPRZ\ R SUDFÇ D WDN×H XWU]\PDQLH XWZRU]RQ\FK
PLHMVF SUDF\ GR GQLD Z NWµU\PXSÊ\QLH  ODWD RG GQLD Z\SÊDW\ SÊDWQRÐFL NRÌFRZHM
 RVLÃJQLÇFLD FR QDMPQLHM  ]DNÊDGDQHJR Z EL]QHVSODQLH LORÐFLRZHJR OXE ZDUWRÐFLRZHJR
SR]LRPX VSU]HGD×\ SURGXNWµZ OXE XVÊXJ GR GQLD Z NWµU\P XSÊ\QLH URN RG GQLD Z\SÊDW\
SÊDWQRÐFLNRÌFRZHM
)vohoঋࣀb=oul-vr-u1b-7Ѵ-ovॕ0ro7;flf.11_7b-j-Ѵmoঋࣀ]ovro7-u1.Ĺ
ï NZRWD SRPRF\ RNUHÐORQD Z 6WUDWHJLL GOD SRGHMPRZDQLD G]LDÊDOQRÐFL JRVSRGDUF]HM Z\QRVL
]ÊFRR]QDF]D×HZQLRVNRZDQDNZRWDSRPRF\Z\QLNDMÃFD]EL]QHVSODQXQLHPR×H
E\ÅLQQDQL×]Ê
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Kryterium

Opis

Liczba utworzonych
nowych miejsc pracy w
ramach wnioskowanej
pomocy

Preferuje si< operacje, w których wnioskodawca, w sposób nie budz.cy.tpliwoঋ1b, we wniosku
i/lub zaj.cznikach do wniosku wyk-৵e utworzenie wi<cej miejsc pracy niओ wymagane minimum1).
Wysokoࢨߚ przyznanych punktów jest uzaleओniona od liczby zaplanowanych przez wnioskodawc< do
uruchomienia nowych miejsc pracy

Wysokoࢨߚ wkjadu
wjasnego wnioskodawcy

Preferuje si< operacje/granty, w których wnioskodawca, w sposób nie bud.cy w.tpliwoঋ1b, we
wniosku i/lub zaj.cznikach do wniosku wyka৵e, ৵e wkjad wjasny wnioskodawcy przekracza
wysohoঋࣀ wkjadu wymaganego, a w przypadku operacji w ramach przedsi<wzi<cia 1.1.2 (premia na
rozpocz<cie dziajalnoঋci) udziaj procentowy ঋrodków wj-snych w bud৵ecie cajkowitym

projektu.

Utworzenie miejsca pracy
dla osoby kwaliCkowanej
jako defaworyzowana na
lokalnym rynku pracy2)

Preferuje si< operacje, w których wnioskodawca, w sposób nie budz.cy.tpliwoঋ1b, we wniosku
i/lub zaj.cznikach do wniosku wyk-৵e utworzenie miejsca pracy (tah৵e w rozumieniu uruchomienia
wjasnej dziajaѴmoঋci gospodarczej – samozatrudnienia) dla/przez osoby, które zakwaliChowano
jako grupy defaworyzowane na lokalnym rynku pracy3).
Status osoby niepejnosprawnej ustala si< na podstawie wjaঋciwego orzeczenia.
Preferuje si< operacje polegaj.ce na utworzeniu miejsca pracy (tak৵; w rozumieniu uruchomienia
wjasnej dziajaѴmoঋci gospodarczej – samozatrudnienia) przez przedsi<biorstwa:

Sposób naliczania
punktów
preferencyjnych

0 lub 1 miejsce
pracy
2 nowe miejsca
pracy
3 nowe miejsca
pracy i wi<cej
do 5%
powy৵ej 5% do
10%
powy৵ej 10% do
15%
powy৵ej 15%

Liczba
punktów

0
3
5
1
2
3
4

nie spejnia
warunku

0

spejnia warunek

4

nie spejnia
warunku

0

spejnia warunek

3

1. ࡆwiadcz.ce usjugi na rzecz osób zale৵nych (dzieci, seniorów, osób niepejnosprawnych)
Utworzenie miejsca pracy
w obszarach dziajalnoࢨci
preferowanych na
lokalnym rynku pracy

2. ࡆwiadcz.ce usjugi kwaliChowanych jako Sekcja „I” PKD
3. ࡆwiadcz.ce usjugi kwaliChowanych jako Sekcja „R” PKD
4. Które b<d. opierajy uruchamian. dziajaѴmoঋࣀ gospodarcz. na lokalnych produktach rolnych5)
UWAGA! Punkty preferencyjne za wskazane obszary dziajaѴmoঋci gospodarczej nie sumuj. si< –
wnioskodawca otrzyma punkty za jeden, wybrany rodzaj dziajaѴmoঋci.
Wnioskodawca zobowi.zany jest wykazaࣀspejnienie kryterium, w sposób nie bud.cy
w.tpliwoঋci, we wniosku i/lub zaj.cznikach do wniosku.
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Wdraओanie rozwi.-ࡥ
innowacyjnych

Preferuje siÇ operacje, w których wnioskodawca, w sposób nie budzÃcyZÃtpliwRÐFL, we wniosku
i/lub zaÊÃcznikach do wniosku wykD×e wdrD×Dnie innowacji. Innowacja mo×e dotyczyÅVfery
gospodarczej (funkcjonowania przedsiÇbiorstw) jak i sfery spoÊecznej zwiÃzanej z
funkcjonowaniem spoÊec]HÌstwa .
DeĆnicjÇ innowacji okreÐORQR w LSR, patrz rozdziaÊ VI pkt 3 Innowacje w LSR na lata 2015 -2020

Wdraओanie rozwi.-ࡥz
zakresu ochrony
ࢨrodowiska oraz
przeciwdziajania zmianom
klimatycznym

Preferuje siÇ operacje, w których wnioskodawca, w sposób nie budzÃcyZÃtpliwRÐFL, wyka×e
zarówno w czÇÐFL opisowej jak i rzeczowo -Ćnansowej wniosku, ×e inwestycja lub jej element ma
pozytywny wpÊyw na ochroQÇÐrodowiska lub przeciwdziaÊajÃce zmianom klim atu5)

Zintegrowany charakter
operacji

Preferuje siÇ operacje, w których wnioskodawca, w sposób nie budzÃcyZÃtpliwRÐFL we wniosku
i/lub zaÊÃcznikach do wniosku, wyka×e realizacjÇ projektów/dziaÊaÌ powiÃzanych z innymi
projektami/celami, realizowanymi lub planowanymi do realizacji z ramach LSR

Konsultacje merytoryczne
Konsultacje merytoryczne sÃ gwarancjÃ prawidÊowego przygotowania wniosku co bezpRÐrednio
na etapie
wpÊywa na efektywnRÐÅi skutecznRÐÅwdrD×Dnia celów LSR, a tak×H skrócenie czasu procedowania
przygotowywania wniosku
wniosku. Kryterium weryĆNowane na podstawie informacji zawarte j we wniosku o przyznanie
z pracownikiem Biura LGD
pomocy oraz rejestru konsultacji prowadzonego przez LGD.

Jakoࢨߚ projektu

Termin realizacji projektu

operacja nie jest
innowacyjna
operacja jest
innowacyjna
operacja nie
speÊnia kryterium
operacja speÊnia
kryterium

0

2
0
2

nie speÊnia
warunku
speÊnia warunek

2

bez konsultacji

0

z konsultacjami

3

0

Cele projektu bÇdÃ adekwatne do zidentyĆNRwanych problemów i grup docelowych Kryterium
weryĆNRwane na podstawie analizy wniosku i zaÊÃczników do wniosku

nie speÊnia

0

speÊnia

2

Cele i dziaÊania bÇdÃ spójne tj. proponowane dziaÊania bÇdÃ racjonalne i doprowadzÃ do realizacji
wyznaczonych celów operacji i zostaÊy okreÐORQe wskaÕniki produktu oraz rezultatu. Kryterium
weryĆNRwane na podstawie analizy wniosku i zaÊÃczników do wniosk u

nie speÊnia

0

speÊnia

2

RacjonaOQRÐÅ bud×etu – zaplanowane wydatki bÇdÃ uzasadnione i wÊaÐFLwie oszacowane
(racjonalne) Kryterium weryĆNRwane na podstawie analizy wniosku i zaÊÃczników do wniosku.

nie speÊnia

0

speÊnia

2

speÊnia warunek

5

nie speÊnia

0

Preferuje siÇ operacje, które zapewniajÃ czas zakoÌczenia realizacji operacji w okresie krótszym ni×
12 m-cy od chwili podpisania umowy przyznania pomocy (weryĆNacja na podstawie deklarowanej
daty zÊo×enia wniosku o pÊatnRÐÅ ostatecznÃ przy zaÊo×eniu ×e termin podpisania umowy obliczony
jest zgodnie z terminami przewidzianymi w rozpor]Ãdzeniu (45 dni ocena LGD + 4 miesiÃce
weryĆNacja UMWD, w przypadku wydÊu×enia siÇ zaÊo×onego terminu podpisania umowy pomocy
mo×liwa bÇdzie analogiczna zmiana terminu zÊR× enia wniosku o pÊatnRÐÅ 

LQZHVW\FMH GRW\F]ÃFH RFKURQ\ ÐURGRZLVND OXE SU]HFLZG]LDÊDQLD ]PLDQRP NOLPDWX UR]XPLDQH VÃ MDNR
LQZHVW\FMHUHDOL]RZDQHZUDPDFKRSHUDFMLREHMPXMÃFH  SRSUDZÇHIHNW\ZQRÐFLNRU]\VWDQLD]]DVREµZ
ZRGQ\FK    SRSUDZÇ HIHNW\ZQRÐFL Z\NRU]\VWDQLD HQHUJLL   ]ZLÇNV]HQLH Z\NRU]\VW\ZDQLD
RGQDZLDOQ\FKÕUµGHÊHQHUJLL  UHGXNFMÇHPLVMLJD]µZFLHSODUQLDQ\FKLDPRQLDNX]UROQLFWZD  UHGXNFMÇ
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