
DLA PODMIOTÓW ROZWIJAJACYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 

Kryterium wraz z opisem (aktualnie obowiązujące): Propozycja zmiany kryterium / uzasadnienie: 

Ilość utworzonych miejsc pracy w ramach realizacji 

operacji  

1 miejsce pracy – 2 pkt 

2 miejsca pracy – 4 pkt 

3 miejsca pracy – 8 pkt 

 

Proponuje się usunięcie kryterium: 
Proponowane zmiany wynikają z wejścia w życie w dniu 10 

września 2020 r. przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego 

rozporządzenie 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 

oraz Wytycznej nr 7/1/2020 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez 

lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach 

działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 2020, a także sytuacji 

epidemiologicznej. 

Proponowane zmiany dotyczą zniesienia kryterium 

premiującego tworzenie większej liczby miejsc pracy. Zgodnie 

z zapisami w/w Wytycznych w przypadku kryteriów 

dotyczących przedsiębiorczości nie ma obowiązku stosowania 

kryterium odnoszącego się do tworzenia większej liczby miejsc 

pracy niż wynika z warunków określonych w rozporządzeniu.  

Zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych  

Wnioskodawca przewiduje zatrudnienie co najmniej 1 osoby z 

grupy defaworyzowanej określonej w LSR – 8 pkt 

Wnioskodawca nie przewiduje zatrudnienia osoby z grupy 

defaworyzowanej określonej w LSR – 0 pkt  

 

Miejsce realizacji projektu  

Operacja jest realizowana poza miejscowością, w której 

znajduje się siedziba gminy – 6 pkt  

Operacja jest realizowana w miejscowości, w której znajduje 

się siedziba gminy – 2 pkt 

 

Przygotowanie Wnioskodawcy do realizacji operacji 

Wnioskodawca posiada udokumentowane doświadczenie w 

realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą 

zamierza realizować – 2 pkt 

Wnioskodawca posiada udokumentowane zasoby odpowiednie 

do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować – 2 pkt 

Wnioskodawca posiada udokumentowane kwalifikacje 

odpowiednie do przedmiotu operacji, która zamierza 

realizować, jeżeli jest osobą fizyczną – 2 pkt 

Wnioskodawca wykonuje działalność odpowiednią do 

przedmiotu operacji, którą zamierza realizować – 2 pkt 

 

Ochrona środowiska lub klimatu  

Działalność uwzględnia zastosowanie rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska lub klimatu – 6 pkt 

Działalność nie uwzględnia zastosowania rozwiązań 

sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu – 0 pkt 

 

Korzystanie ze wsparcia oferowanego LGD w zakresie 

przygotowania wniosku  

Wnioskodawca skorzystał ze szkoleń i doradztwa 

indywidualnego – 6 pkt 

Wnioskodawca skorzystał z doradztwa indywidualnego – 4 pkt 

Wnioskodawca nie skorzystał ze szkoleń i doradztwa 

indywidualnego – 0 pkt. 

 

Wpływ operacji na rozwój branż kluczowych dla obszaru: 

Podstawę działalności będą stanowiły lokalne produkty rolne - 

6 pkt.  

Podstawą działalności będą usługi związane z branżą 

turystyczną - 6 pkt. 

Operacja nie zakłada uzyskania wsparcia w jednej z branż 

 



kluczowych dla obszaru LSR (wymienionych w pkt. 1-2) – 0 

pkt 

Innowacyjność 

Operacja jest innowacyjna dla całego obszaru LSR – 6 pkt 

Operacja jest innowacyjna dla jednej gminy z obszaru LSR – 4 

pkt 

Operacja nie jest innowacyjna – 0 pkt 

 

Wkład własny – intensywność pomocy 

Operacja zakłada minimalny wymagany wkład własny – 0 pkt 

Operacja zakłada większy o 5% wkład własny niż wymagany 

minimalny – 4 pkt 

Operacja zakłada większy o 10% wkład własny niż wymagany 

minimalny – 8 pkt 

 

Kompletność wniosku 

Do wniosku dołączono wszystkie obligatoryjne załączniki – 6 

pkt 

Do wniosku dołączono tylko część obligatoryjnych 

załączników  – 2 pkt 

Do wniosku nie dołączono załączników – 0 pkt 

 

Wymagane minimum dla operacji, których Wnioskodawcami 

są podmioty rozwijające działalność gospodarczą wynosi 50% 

maksymalnej liczby punktów* 

* jest to tzw.(„minimum globalne”), w myśl art. 19 ust. 4 pkt 2 

lit. b ustawy RLKS 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ocenie 

operacji, których Wnioskodawcami są podmioty rozwijające 

działalność gospodarczą wynosi 68. 

Wymagane minimum dla operacji, których Wnioskodawcami 

są podmioty rozwijające działalność gospodarczą wynosi 50% 

maksymalnej liczby punktów* 

* jest to tzw.(„minimum globalne”), w myśl art. 19 ust. 4 pkt 2 

lit. b ustawy RLKS 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ocenie 

operacji, których Wnioskodawcami są podmioty rozwijające 

działalność gospodarczą wynosi 60. 

 


