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 Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru 

 Przedsięwzięcie 1.1.1: Tworzenie nowych przedsiębiorstw 
Źródło finansowania: EFRROW 

L.p KRYTERIUM OPIS LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB WERYFIKACJI 

1 Preferowane grupy 
wnioskodawców 

 
LGD preferuje wnioskodawców zaliczających się do 
grup defaworyzowanych* na rynku pracy określonych 
w LSR, na moment złożenia wniosku: 
1) Wnioskodawca zalicza się do grupy 
defaworyzowanej na rynku pracy określonej w LSR 
 
2) Wnioskodawca nie zalicza się do grupy  
defaworyzowanej na rynku pracy określonej w LSR  
 
*Grupa defaworyzowana: 
- osoba młoda do 35 r. ż. (osoba, która w dniu  
złożenia wniosku nie ukończyła 35 lat)   
- osoba w wieku 50+ ( to osoba, która w dniu  
złożenia wniosku ma ukończone 50 lat i więcej) 
- kobieta;  
-osoba z niskimi kwalifikacjami,  (wykształcenie nie 
wyższe niż ponadgimnazjalne) 
-osoba niepracująca; 
-osoba niepełnosprawna, 
- rolnicy poszukujący dodatkowych źródeł dochodu – 
(Ważne -  Wnioskodawca może podlegać ubezpieczeniu 
społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym 
zakresie tylko i wyłącznie w przypadku realizacji 
operacji polegającej na podejmowaniu działalności 
gospodarczej sklasyfikowanej w przepisach 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 
r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako 
produkcja artykułów spożywczych lub produkcja 
napojów. Jeżeli Wnioskodawca  podlega ubezpieczeniu  

1) 7 pkt. 
2) 0 pkt. 
 

Dokumenty określające status Wnioskodawcy 
na moment złożenia wniosku, tzn. 
przedłożone oświadczenia i zaświadczenia nie 
mogą być wystawione wcześniej niż 30 dni 
przed złożeniem wniosku w LGD pod kątem 
zdefiniowanych kryteriów np. kserokopia 
dowodu osobistego, zaświadczenie z PUP, 
orzeczenie o niepełnosprawności wraz z 
oświadczeniem o posiadaniu statusu osoby 
niepełnosprawnej na dzień złożenia wniosku,  
zaświadczenie z GOPS/MOPS, oświadczenie 
dot. niskich kwalifikacji. 
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społecznemu  rolników  z  mocy  ustawy i w pełnym 
zakresie wówczas pomoc nie przysługuje.) 

2 Liczba nowych miejsc pracy Operacja zakłada: 
 
1) stworzenie co najmniej 2 dodatkowych1 etatów i 

więcej (w przeliczeniu na etaty średnioroczne), nie 
wliczając samozatrudnienia lub zatrudnienie 
pracownika/-ów w wymiarze 1 etatu w sytuacji, gdy 
wnioskodawca jest już zatrudniony na podstawie 
umowy o pracę 

 
 
2) stworzenie od 1 do poniżej 2 dodatkowych etatów 
(w przeliczeniu na etaty średnioroczne), nie wliczając 
samozatrudnienia lub zatrudnienia pracownika/-ów w 
wymiarze 1 etatu w sytuacji, gdy wnioskodawca jest już 
zatrudniony na podstawie umowy o pracę     
3) samozatrudnienie lub zatrudnienie pracownika/-ów 
w wymiarze 1 etatu (w przeliczeniu na etaty 
średnioroczne) w sytuacji, gdy wnioskodawca jest już 
zatrudniony na podstawie umowy o pracę  
 
 
 
1 Ilekroć mowa o dodatkowym miejscu pracy, należy 
przez to rozumieć utworzenie i utrzymanie tego miejsca 
pracy przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności 
końcowej. 

1) 5 pkt. 
2) 2  pkt. 
3) 0 pkt. 
 

Preferowane przez LGD są operacje, które 
zakładają wyższy niż wymagany poziom 
zatrudnienia1. Punktowane będzie 
utworzenie dodatkowego miejsca pracy w 
wymiarze pełnego etatu średniorocznie na 
podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej 
umowy o pracę.  Samozatrudnienie 
traktowane jest jako powstanie jednego 
miejsca pracy. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść 
wniosku o dofinansowanie projektu, 
biznesplan. 
 
 
1 o którym mowa w §5 ust. 1 pkt 2 
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 24 września 2015 r. 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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772). 
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3 Innowacyjność LGD preferuje operacje o charakterze innowacyjnym 
(w skali lokalnej) - rozumianej jako obszar LGD): 
 
1) operacja jest innowacyjna 
2) operacja nie jest innowacyjna 
 
Innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco 
udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub 
procesu, nowej metody marketingowej lub nowej 
metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej,  
organizacji lub nowego  
sposobu wykorzystania lub zmobilizowania  

istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, 
historycznych, kulturowych czy społecznych. 

 

1) 3 pkt. 
2) 0 pkt. 
 

Kryterium stanowi subiektywną ocenę 
Członka Rady,  weryfikowane w oparciu o 
treść wniosku o dofinansowanie projektu, 
biznesplan. 
 

4 Ochrona środowiska oraz zmian 
klimatu 

LGD preferuje operacje przyczyniające się do 
rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i/ lub 
zmian klimatu. Kryterium uznaje się za spełnione w 
sytuacji, gdy wnioskodawca: 

 
1) wykazał we wniosku o przyznanie pomocy, w 

związku z realizowaną operacją i przyjętymi kosztami 
kwalifikowalnymi, zastosowanie materiału/-ów lub/i 
wykorzystywanie urządzenia/-ń i/lub technologii na 
etapie realizacji projektu i/lub wytwarzania produktu 
i/lub świadczenia usługi, wpływających na ochronę 
środowiska i/lub ograniczających zmiany klimatu 
i/lub 
 

2) załączył co najmniej dla jednego zadania lub jego 
części dokumenty potwierdzające, że zastosowany/-e 
materiał/-y lub/i wykorzystywane urządzenie/-a i/lub 
technologia/-e wpływają na ochronę środowiska i/lub 
przeciwdziałają zmianom klimatu (atesty, certyfikaty, 
zaświadczenia lub inne oficjalne dokumenty wydane 
przez upoważnione podmioty. 
 

1) 2  pkt. – operacja 
spełnia oba warunki 
kryterium 

2) 1 pkt.- operacja 
spełnia jeden ze 
wskazanych 
warunków kryterium 

 3) 0 pkt.- operacja nie 
przewiduje zastosowania 
takich rozwiązań 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść 
wniosku o dofinansowanie projektu, 
biznesplan oraz dokumenty potwierdzające 
wpływ na ochronę środowiska lub 
przeciwdziałanie zmianom klimatu (atesty, 
certyfikaty, zaświadczenia lub inne oficjalne 
dokumenty wydane przez upoważnione 
podmioty). 
Przez oficjalne dokumenty wydane przez 
upoważnione podmioty należy rozumieć: 
dokumenty wystawione przez instytucje, 
których głównym zakresem działalności jest 
ochrona środowiska i klimatu (np. RDOŚ, 
WIOŚ) lub które prowadzą badania w tym 
zakresie (laboratorium naukowo-badawcze) 
lub posiadają odpowiedni potencjał naukowy 
(np. uczelnia wyższa). 
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5 Miejsce zamieszkania  
Wnioskodawcy 

 
LGD preferuje  mieszkańców, którzy poprzez miejsce 
zamieszkania są dłużej z nim związani,  znają teren i 
potrzeby lokalnej społeczności.   
 
1) wnioskodawca jest zameldowany nieprzerwanie na 
pobyt stały lub czasowy na obszarze LSR od co najmniej 
24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku 
 
2) wnioskodawca nie jest zameldowany  
nieprzerwanie na pobyt stały lub czasowy na obszarze 
LSR od co najmniej 24 miesięcy poprzedzających dzień 
złożenia wniosku 
 
 
 

 
 
 
1) 5 pkt.  
2) 0 pkt. 
 
 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o  
zaświadczenie o zameldowaniu wydane  
przez właściwy   urząd gminy/miasta 
wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed 
dniem złożenia wniosku. 
 

6 Kompetencje/ doświadczenie LGD preferuje Wnioskodawców posiadających wiedzę i 
doświadczenie w zakresie planowanej operacji, gdyż 
dają większe szanse na powodzenie podejmowanej 
działalności gospodarczej.  
 

1) wnioskodawca posiada wiedzę w zakresie  
planowanej operacji  
 

2) wnioskodawca posiada doświadczenie w 
zakresie planowanej operacji 
 

3) wnioskodawca nie posiada wiedzy ani  
doświadczenia w zakresie planowanej operacji 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) 3 pkt. 
2) 3 pkt. 
3) 0 pkt. 
 
Maksymalna liczba 
punktów –  6 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść 
wniosku o dofinansowanie projektu  oraz 
załączniki. 
W kryterium oddzielnie będzie premiowana 
wiedza, którą należy udokumentować min. 1 
maks. 3 dokumentami poświadczającymi 
wiedzę w zakresie odpowiadającemu  
planowanej działalności gospodarczej  w tym: 
świadectwa ukończenia szkoły, 
zaświadczenie, certyfikat, dyplom z kursu, 
szkolenia itp. Oddzielnie będzie premiowane 
doświadczenie w zakresie planowanej 
operacji minimum 6 miesięczne 
potwierdzone m.in. świadectwem pracy,  
zaświadczeniem o odbyciu stażu 
zawodowego lub praktyki zawierające  
daty rozpoczęcia i zakończenia pracy, stażu, 
praktyki, prowadzonej już działalności 
gospodarczej zgodnej z zakresem 
merytorycznym odpowiadającym planowanej 
działalności gospodarczej (np.  wydruk z 
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 rejestru CEiDG). W przypadku  dostarczenia 
kilku dokumentów potwierdzających 
doświadczenie wskazane okresy będą 
sumować okres doświadczenia. 
UWAGA:   należy pamiętać, że pomoc  
jest     przyznawana, jeżeli Wnioskodawca  
w okresie 2 lat poprzedzających dzień   
złożenia wniosku o przyznanie  pomocy  
nie   wykonywał działalności gospodarczej. 

7 Racjonalność budżetu operacji LGD preferuje operacje, w których koszty są racjonalne 
i znajdują swoje uzasadnienie w załączonych ofertach, 
projektach, kosztorysach i innych dokumentach 
potwierdzających przyjęty poziom cen.  
 

1) racjonalność i konieczność poniesienia  
kosztów została odpowiednio 
udokumentowana  

 
2) zaplanowane koszty nie zostały odpowiednio 

udokumentowane 
 

Kryterium uznaje się za spełnione w sytuacji, gdy  
parametry każdego z wydatków ujętych w   
Biznesplanie w sekcji Zakres  rzeczowo - finansowy  
operacji,  tabela: Zestawienie przewidywanych 
wydatków niezbędnych do realizacji operacji (poza 
kosztami ogólnymi) są zbieżne z parametrami 
wskazanymi w ofertach, przy czym co najmniej 3 z tych 
parametrów muszą być wspólne i wskazane 
(zakreślone) w każdej z nich.  
Kompletna oferta zawiera: 
a) wskazanie sprzedawcy/ usługowcy; 
b) przedmiot zakupu/ usługi; 
c) podstawowe parametry techniczne urządzenia/ 
charakterystykę usługi; 
d) cenę netto oraz brutto bądź stawkę podatku VAT; 

1) 5 pkt. 
2) 0 pkt. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść 
wniosku o dofinansowanie projektu, 
biznesplanu oraz załączniki (minimum 2 
oferty  uzasadniające przyjęty poziom cenowy 
od potencjalnych dostawców/wykonawców 
usług (jeżeli istnieją na rynku 
dostawy/wykonawcy oferujący 
produkt/usługę o tych samych parametrach) 
i/lub kosztorys inwestorski obejmujący 
wszystkie koszty ujęte we wniosku poza 
kosztami ogólnymi) 
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e) podpis oferenta lub źródło*, z którego dokument 
pochodzi (ścieżka do strony www). 
 
* w  przypadku  ofert  wydrukowanych  z  internetu  
-należy taką ofertę podpisać z imienia i nazwiska przez 
Wnioskodawcę  oraz  wprowadzić  zapis:  wydruk  z 
internetu.  W  przypadku  wydruku  skanu  ofert  np.  z 
maila, należy taki wydruk oferty oraz maila podpisać z 
imienia    i    nazwiska    przez    Wnioskodawcę  oraz 
wprowadzić zapis: wydruk oferty z maila.  
UWAGA: zaleca się pozostawienie sobie kserokopii  
ofert, wydruków z internetu, gazetek reklamowych. 

8 Wpływ realizacji operacji na 
promocję LSR i LGD 

LGD preferuje operacje przyczyniające się w znacznym 
stopniu do promocji LSR i LGD: 
 
1) zaplanowano co najmniej dwie formy promowania 
LGD i LSR,  
2) zaplanowano tylko jedną formę promocji LGD i LSR,  
3) brak promocji LGD i LSR 
 

1) 4 pkt. 
2) 2 pkt. 
3) 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść 
wniosku o dofinansowanie projektu, 
biznesplanu. 
 
Beneficjent ma obowiązek informowania o  
pomocy  otrzymanej  z  EFRROW, 
preferowane będą operacje uwzględniające 
działania promocyjne, tj. informacje o 
dofinansowaniu operacji ze środków LSR (np. 
tablica informacyjna, ogłoszenie w prasie, 
informacja na stronie www, itp). Ewentualne 
koszty promocji uwzględnione w opisie 
operacji są kosztami niekwalifikowalnymi. 
Poprzez promocję LSR i LGD rozumie się 
zawarcie informacji w postaci:  Środki na 
realizację operacji pozyskano za pośrednic- 
twem  „Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”, 
wraz z  LOGO LGD. 
 

9  Doradztwo biura LGD/szkoleń LGD preferuje wnioskodawców korzystających z 
doradztwa biura LGD/szkoleń na etapie przygotowania 
wniosku o dofinansowanie1: 
 

1) 5 pkt 
2) 0 pkt. 

Dokumentacja z biura LGD (np. lista 
wnioskodawców którym udzielono 
doradztwa w ramach danego konkursu, karta 



Załącznik do uchwały numer 7 Zarządu „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”  z dnia 11.04.2019r. 
 
 

 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w wyniku oceny   42 pkt. Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać projekt w trakcie oceny 
zgodności dla przedsięwzięcia Przedsięwzięcie 1.1.1: „Tworzenie nowych przedsiębiorstw„ wynosi co najmniej 17 punktów uzyskanych ze 
wszystkich lokalnych kryteriów wyboru. 
 
Rada LGD stosuje te same kryteria oceny w całym procesie wyboru w ramach danego naboru, a zmiany kryteriów mogą nastąpić w przypadku:  

▪ zmian przepisów prawa, które w znacznym stopniu rzutują na kryteria oceny LGD  
▪ zmiany uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru LGD 
▪ kłopotów związanych z oceną wniosków, wynikających z przyjętych kryteriów oceny, zgłaszanych przez Radę  
▪ wezwania Samorządu Województwa 
▪ problemów z osiągnięciem wskaźników założonych w LSR 
▪ informacji i opinii od lokalnego społeczeństwa zebranych podczas zaplanowanych działań komunikacyjnych (spotkań, warsztatów, imprez 

promocyjnych itp.) 
Każda zmiana kryteriów wyboru operacji będzie konsultowana z lokalną społecznością, poprzez: 
a) zamieszczenie propozycji zmian na stronie internetowej biura LGD wraz z formularzem karty uwag 
b) w terminie 5 dni od dnia opublikowania informacji wszystkie zainteresowane osobą będą mogły zgłosić swoje uwagi i sugestie do proponowanych zmian za 
pośrednictwem poczty elektronicznej bądź osobiście w biurze LGD. 

1) wnioskodawca korzystał z doradztwa/szkoleń 
2) wnioskodawca nie korzystał z doradztwa/szkoleń 
 

1 etap przygotowania wniosku o dofinansowanie 
rozumiany jest jako okres od dnia ogłoszenia danego 
naboru wniosków na stronie internetowej LGD i nie 
później niż 2 dni przed zakończeniem naboru 
wniosków – termin ten nie obowiązuje w przypadku 
szkoleń.  

 

doradztwa, listy ze spotkań informacyjnych i 
szkoleniowych). 
Kryterium uważa się za spełnione, gdy 
Wnioskodawca, pełnomocnik 
(pełnomocnictwo notarialne określające w 
swojej treści w sposób niebudzący 
wątpliwości rodzaj czynności do których 
pełnomocnik jest umocowany) lub osoba 
wskazana we wniosku o przyznanie pomocy 
jako osoba do kontaktu korzystał z 
bezpośredniego doradztwa pracowników 
biura LGD (kontakt osobisty) lub też 
uczestniczył w szkoleniu z zakresu 
przygotowania wniosków o przyznanie 
pomocy w zakresie podejmowania 
działalności gospodarczej poprzedzającym 
dany nabór. 
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Z wnioskiem do Biura LGD o zmianę kryteriów wyboru operacji wraz  z uzasadnieniem może wystąpić:  

• Rada; 

• Komisja Rewizyjna LGD; 

• Członkowie Zarządu (z własnej inicjatywy); 

• Członkowie LGD; 

• pracownicy Biura LGD w wyniku zebranych opinii i sugestii lokalnego społeczeństwa podczas zaplanowanych działań komunikacyjnych 

• Inne podmioty, w tym potencjalni wnioskodawcy z obszaru LSR. 
 

Zmienione kryteria obowiązują dla konkursów ogłoszonych po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków LGD lub Zarząd oraz po akceptacji przez 
Samorząd Województwa. 
 


