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Przedsięwzięcie 1.1.2: Wsparcie inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw 

Kryterium dostępu 

Wniosek o dofinansowanie grantu został złożony 
we właściwym terminie, do właściwej LGD i w 
odpowiedzi na właściwy konkurs 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek 
o dofinansowanie grantu w terminie wskazanym w ogłoszeniu 
o naborze. 

Tak/nie 
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 
  

Kryterium weryfikowane na 
podstawie dokumentacji 
projektowej. 

Kwalifikowalność wnioskodawcy Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie grantu został 
złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę. 

Tak/nie 
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie dokumentacji 
projektowej i w oparciu o 
treść wniosku o 
dofinansowanie grantu oraz 
załączniki. 

Wniosek o dofinansowanie grantu został 
podpisany przez osoby upoważnione 

Ocenie podlega czy wniosek o dofinansowanie grantu został 
podpisany przez osoby upoważnione zgodnie z reprezentacją 
organu 

Tak/nie 
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie dokumentacji 
projektowej i w oparciu o 
treść wniosku o 
dofinansowanie grantu oraz 
załączniki. 

Limit dofinansowania Ocenie podlega, czy wnioskowana kwota mieści się w limicie 
dofinansowania od 10 tys. zł do 100 tys. zł 

Tak/nie 
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie dokumentacji 
projektowej i w oparciu o 
treść wniosku o 
dofinansowanie grantu oraz 
załączniki. 

Kryterium formalne 
Formularz wniosku o dofinansowanie  Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie grantu został 

złożony na właściwym formularzu 
Tak/nie 

 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium w oparciu o treść 
wniosku o dofinansowanie 
grantu oraz załączniki. 

Kompletność wypełnionych pól we wniosku o 
dofinansowanie 

Ocenie podlega, czy wszystkie wymagane pola wniosku o 
dofinansowanie grantu zostały wypełnione 

Tak/nie 
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium w oparciu o treść 
wniosku o dofinansowanie 
grantu oraz załączniki. 

Poprawność danych Wnioskodawcy 

 

Ocenie podlega, czy dane grantobiorcy wskazane we wniosku o 
dofinansowanie grantu są zgodne ze stanem faktycznym 

Tak/nie 
 

(niespełnienie kryterium 

Kryterium w oparciu o treść 
wniosku o dofinansowanie 
grantu oraz załączniki. 
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oznacza odrzucenie wniosku) 

Okres realizacji grantu Ocenie podlega, czy okres realizacji grantu mieści się w okresie 
realizacji Projektu Grantowego 

Tak/nie 
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium w oparciu o treść 
wniosku o dofinansowanie 
grantu oraz załączniki. 

Załączniki do wniosku o dofinansowanie grantu Ocenie podlega, czy grantobiorca złożył wymagane załączniki 
(statut, kosztorys, zgłoszenie, oferty, wersja elektroniczna, 
itp.). 

Tak/nie 
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium w oparciu o treść 
wniosku o dofinansowanie 
grantu oraz załączniki. 

Ocena zgodności operacji z LSR 

Projekt wynika z założeń PROW 

Projekt jest zgodny z celem/celami PROW (M19 – Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER)  na lata 2014-
2020. 

Tak/nie  
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie grantu  i 
PROW. 

Osiąganie celów oraz przedsięwzięć LGD 

Grant zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR 
oraz przedsięwzięcia LGD  

Realizowane mogą być wyłącznie granty wynikające z LSR. 

Tak/nie  
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie grantu i 
treść LSR. 

Kryterium merytoryczne 
Liczba nowych miejsc pracy Operacja zakłada utworzenie co najmniej: 

1) 1 etat  
2) 2 etaty  
3) 3 etaty i więcej 
Premiowane przez LGD są operacje tworzące więcej niż jedno 
miejsce pracy, czyli dające zatrudnienie nie tylko ubiegającemu 
się o dofinansowanie (w przeliczeniu na etaty średnioroczne). 

1) 20 pkt 
2) 40 pkt 
3) 50 pkt. 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Innowacyjność LGD preferuje operacje o charakterze innowacyjnym. 
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 miejsca pracy lub stosunkach z 
otoczeniem. 

1) 5 pkt. 
2) 0 pkt. 
 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Preferowane grupy osób zatrudnianych przez 
wnioskodawców 

LGD preferuje operacje, w których wnioskodawca 
oświadczy/zadeklaruje, że zatrudni osoby należące do grup 
defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy 
zamieszkujące obszar LGD tj.: 

1) Osoby z niskimi kwalifikacjami 
2) Osoby młode do 35 r.ż. 
3) Osoby powyżej 50 r.ż. 

1) 5 pkt. 
2) 5 pkt. 
3) 5 pkt. 
4) 5 pkt. 
5) 5 pkt. 
6) 5 pkt. 
7) 5 pkt. 

Oświadczenie/deklaracja 
Wnioskodawcy o 
zatrudnieniu osoby z grupy 
defaworyzowanej. 
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4) Osoby niepracujące  
5) Kobiety 
6) Osoby niepełnosprawne  
7) Rolnicy poszukujący dodatkowych źródeł dochodu  

LGD preferuje większa liczbę osób należącą do grupy 
defaworyzowanej, stąd też każda dodatkowa osoba 
zatrudniona przez beneficjenta w ramach projektu będzie 
liczona osobno dla tego kryterium. 

0 pkt. – osoba nie 
spełniająca żadnego z 
kryteriów priorytetowych 
 
Maksymalna liczba punktów 
do zdobycia łącznie: 30pkt. 
 

Ochrona środowiska oraz klimatu LGD preferuje operacje przyczyniające się do rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu: 
1) pozytywny wpływ na ochronę środowiska lub klimatu 
2) neutralny lub negatywny 

1) 5 pkt. 
2) 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Wkład własny LGD preferuje operacje, w których udział wkładu własnego jest 
wyższy niż wymagany: 
1) do 5 punktów procentowych włącznie 
2) powyżej 5 do 15 punktów procentowych włącznie 
3) powyżej 15 punktów procentowych 
 

1) 1 pkt 
2) 5 pkt 
3) 10 pkt 
 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Osiąganie wskaźników 

Projekty przyczyniają się do realizacji wartości zaplanowanych 
w LSR wskaźników. 

1)  Realizacja 2 wskaźników produktu   
2) Realizacja 3 wskaźników produktu  
3) Realizacja 4 i więcej wskaźników produktu   
4) Realizacja 2 wskaźników rezultatu   
4) Realizacja 3 wskaźników rezultatu   
5) Realizacja 4 i więcej wskaźników rezultatu  
 

1) 5 pkt. 
2) 10 pkt. 
3) 15 pkt 
4) 5 pkt. 
5) 10 pkt. 
6) 15 pkt. 
 
Maksymalna liczba punktów 
do zdobycia łącznie: 
30 pkt. 
 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu i 
treść LSR. 

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 wszystkich kosztów 
została odpowiednio udokumentowana 
2) zaplanowane koszty nie zostały odpowiednio 
udokumentowane 

1) 5 pkt. 
2) 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu 
oraz załączniki (3 oferty 
kosztowe od potencjalnych 
dostawców/wykonawców 
usług). 

Wpływ realizacji operacji na promocję LSR i LGD LGD preferuje operacje przyczyniające się w znacznym stopniu 
do promocji LSR i LGD: 
1) promocja poprzez oznaczenie inwestycji tablicą 
informacyjną o realizacji przedsięwzięcia w ramach LSR i 
udziale LGD 

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

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu 
 
Tablica informacyjna zgodna 
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2)promocja na stronie www wnioskodawcy i/lub informacja na 
materiałach powielanych i inne formy promocji o realizacji 
przedsięwzięcia w ramach LSR i udziale LGD 
2) operacja nie zakłada promocji LSR i LGD 
 

z wymogami księgą 
wizualizacji w PROW 

Doradztwo biura LGD LGD preferuje wnioskodawców korzystających z doradztwa 
biura LGD na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie: 
1) wnioskodawca korzystał z doradztwa  
2) wnioskodawca nie korzystał z doradztwa 

1) 5 pkt 
2) 0 pkt. 

Dokumentacja z biura LGD 
(np. lista wnioskodawców 
którym udzielono doradztwa 
w ramach odpowiedniego 
konkursu, karta doradztwa, 
listy ze spotkań 
informacyjnych i 
szkoleniowych) 

Doświadczenie wnioskodawcy LGD preferuje wnioskodawców, którzy na dzień złożenia 
wniosku o dofinansowanie prowadzi działalność gospodarczą 
co najmniej przez okres: 
1) od 12 do 24 miesięcy włącznie 
2) od 24 do 36 miesięcy włącznie 
3) powyżej 36 miesięcy 

1) 1 pkt. 
2) 5 pkt. 
3) 10 pkt. 

Aktualny wyciąg z CEIDG, 
KRS. 

 
 


