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Załącznik nr 1 – Kryteria wyboru 

 
 

Zakres 

wsparcia: 

2.1.1.1. Wsparcie zakładania działalności gospodarczej mieszkańców, w tym: 

− wsparcie zakładania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne 

− podnoszenie kompetencji osób realizujących operację 

Wskaźniki Produktu: 

• Liczba 
zrealizowanych 
operacji 
polegających na 
utworzeniu 
nowego 
przedsiębiorstwa  

Rezultatu: 

• Liczba utworzonych miejsc pracy  

Kryteria 

dostępu 

Opis Sposób oceny  Na jakiej podstawie 

dokonywana będzie ocena 

1.Wnioskodawcą 

jest podmiot 

uprawniony do 

uzyskania 

wsparcia w 

ramach danego 

zakresu 

Podmiot ubiegający się o 

wsparcie spełnia warunku 

ubiegania się o wsparcie w 

zakresie określonym w § 2 

ust. 1 pkt 2 lit. a 

Rozporządzenia dot. 

wdrażania operacji w 

ramach LSR 

TAK/NIE Wniosek o dofinansowanie,  

2.Wnioskowana 

kwota pomocy 

mieści się w 

limitach 

obowiązujących 

dla danego 

zakresu 

Wnioskowana kwota wynosi 

70 tys. zł. 

TAK/NIE Wniosek o dofinansowanie 

(budżet/źródła 

finansowania). 

3.Wnioskodawca 

zapewnia 

wymaganą 

wysokość 

wkładu 

własnego  

Wkładu własny nie jest 

wymagany.  

 

TAK/NIE Nie dotyczy. 

4.Operacja jest 

zgodna z 

zakresem 

wsparcia w 

ramach danego 

naboru 

Operacja jest zgodna z 

przynajmniej jednym 

punktem ww. zakresu 

wsparcia. 

TAK/NIE Wniosek o dofinansowanie 

(opis projektu we wniosku). 

5.Realizacja 

operacji 

przyczyni się do 

realizacji celów 

ogólnych i 

szczegółowych 

Operacja pozwoli na 

osiągnięcie zarówno ww. 

wskaźnika produktu, jak i 

wskaźnika rezultatu. 

TAK/NIE Wniosek o dofinansowanie 

(opis projektu we wniosku), 

biznesplan. 
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LSR, przez 

osiąganie 

zaplanowanych 

dla danego 

zakresu wsparcia 

wskaźników 

Kryteria 

wyboru  

Opis Sposób oceny  Na jakiej podstawie 

dokonywana będzie ocena 

1. Preferowane 

grupy odbiorców  

Jeżeli projekt bezpośrednio 

wpływa na następujące 

grupy: kobiety, osoby 

niepełnosprawne, osoby w 

wieku 55+  

0 lub 10 pkt 

- punkty przyznaje się jeśli  

wnioskodawcą jest osoba z ww. 

grup odbiorców.  

Opis projektu we wniosku, 

oświadczenie. 

2. Preferowane 

typy projektów 

Działalność, której dotyczy 

projekt polega na:  

- działalności produkcyjnej 

lub 

- przetwórstwie lub 

dystrybucji lokalnych 

produktów (działalność, 

której podstawę stanowią 

lokalne produkty rolne) lub  

- świadczeniu usług 

turystycznych i 

okołoturystycznych lub 

- świadczeniu usług dla grup 

defaworyzowanych (w tym 

usług opiekuńczych dla 

seniorów, osób 

niepełnosprawnych,  usług 

na rzecz dzieci i młodzieży) 

0 lub 10 pkt 

Operacja spełnia kryterium, jeżeli  

więcej niż 50% kosztów 

kwalifikowalnych operacji 

dotyczy uruchomienia 

preferowanego rodzaju 

działalności. 

 

 

Opis projektu we wniosku, 

biznesplan – część 

finansowa. 

 3. Zasięg 

oddziaływania  

a. Projekt o zasięgu co 

najmniej kilku miejscowości  

b. Projekt o zasięgu co 

najmniej kilku gmin 

a. 0 lub 5 pkt 

- punkty przyznaje się, jeśli 

planowane produkty/usługi będą 

sprzedawane na obszarze co 

najmniej 2 miejscowości w 

obrębie 1 gminy 

b. 0 lub 10 pkt 

- punkty przyznaje się, jeśli 

planowane produkty/usługi będą 

sprzedawane na obszarze co 

najmniej 2 gmin 

 

 

Punkty nie sumują się  

Deklaracje współpracy 

wnioskodawcy z 

potencjalnymi odbiorcami 

usług/produktów, będącymi 

podmiotami 

instytucjonalnymi lub 

prowadzącymi działalność w 

danej branży (nie 

uwzględnia się deklaracji 

współpracy z osobami 

fizycznymi 

nieprowadzącymi 

działalności) – minimum 2 

deklaracje. 

 

4. 

Innowacyjność 

zastosowanych 

w projekcie 

Projekt opiera się na 

stosowaniu innowacyjnych 

rozwiązań i zaplanowane w 

projekcie innowacyjne 

0-10 pkt 

- jeśli innowacyjność produktu 

lub usługi będącej podstawą 

projektu1 to innowacyjność w 

Opis projektu we wniosku, 

biznesplan – część 

finansowa. 
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rozwiązań  rozwiązania to innowacje o 

znaczącej skali dla obszaru 

LGD 

skali przynajmniej 1 gminy – 5 

pkt 

- jeśli innowacyjność produktu 

lub usługi będącej podstawą 

projektu to innowacyjność w 

skali przynajmniej obszaru LGD 

– 10 pkt 

 

Punkty nie sumują się. 

 
1 Za podstawę projektu 

(działalność podstawową 

projektu) uważa się działalność, 

której koszty operacji wynoszą co 

najmniej 50% wszystkich 

kosztów.  

 

 

 

 5. Spójność 

wniosku o 

dofinansowanie 

a. Spójność zaplanowanych 

działań z zakresem 

rzeczowo-finansowym 

b. Spójność zaplanowanych 

działań z oczekiwanymi 

rezultatami 

c. Spójność kosztów i 

wydatków Biznesplanu z 

uruchamianą działalnością 

gospodarczą.  

 

a. 0-10 pkt, w tym: 

- jeśli opis działań jest niezgodny 

z zakresem rzeczowo -

finansowym (pozycje zakresu 

rzeczowo-finansowego nie 

odpowiadają zaplanowanym w 

projekcie działaniom) - 0 pkt 

- jeśli w zakresie rzeczowo-

finansowym nie przedstawiono 

wszystkich kosztów związanych 

z działaniami objętymi projektem  

(a w treści opisu nie zaznaczono, 

że niewymienione w zakresie 

rzeczowo-finansowym działania 

to wydatki bezkosztowe) – 4 pkt 

- jeśli w zakresie rzeczowo-

finansowym przedstawiono 

wszystkie koszty związane z 

działaniami objętymi projektem, 

ale nie wszystkie koszty są 

uzasadnione – 6 pkt 

- jeśli w zakresie rzeczowo-

finansowym przedstawiono 

wszystkie koszty związane z 

działaniami objętymi projektem, i 

wszystkie koszty są uzasadnione 

– 10 pkt 

Punkty nie sumują się 

 

b. 0-10 pkt, w tym: 

- jeśli w opisie działań nie 

określono jakie są spodziewane 

rezultaty - 0 pkt 

Opis projektu we 

wniosku/biznesplanie, w 

zakresie rzeczowo- 

finansowym. 

Biznesplan – Zakres 

rzeczowo-finansowy 

operacji oraz Rachunek 

zysków i strat  

http://www.pds.org.pl/


 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  
PARTNERSTWO DORZECZE SŁUPI 

www.pds.org.pl

 

 

 
 
  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi. Operacja 
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach  poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów 

bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

- jeśli w opisie działań określono 

jakie są spodziewane rezultaty ale 

nie określono oczekiwanych 

rezultatów dla wszystkich 

wyszczególnionych działań - 4 

pkt 

- jeśli w opisie działań określono 

jakie są oczekiwane rezultaty dla 

wszystkich wyszczególnionych 

działań ale rezultaty te nie są 

spójne z planowanymi 

działaniami - 6 pkt 

- jeśli w opisie działań określono 

jakie są oczekiwane rezultaty dla 

wszystkich wyszczególnionych 

działań oraz rezultaty te są spójne 

z planowanymi działaniami - 10 

pkt 

Punkty nie sumują się  

 

c. 0 lub 5 punktów 

punkty przyznaje się  jeśli w 

Rachunku zysków i strat w 

Biznesplanie ujęte zostaną  

koszty i wydatki wynikające z 

uruchomienia działalności 

gospodarczej i koszty 

zatrudnienia takie jak: 

wynagrodzenia, zobowiązania 

podatkowe, oskładkowanie 

wynagrodzeń. 

Punkty a, b i c sumują się.   

6. Racjonalność 

zakresu 

rzeczowo-

finansowego. 

Racjonalność 

zastosowanych stawek w 

zakresie rzeczowo-

finansowym. 

 

0 lub 10 pkt,   

- punkty przyznaje się jeśli 

wszystkie koszty ujęte w zakresie 

rzeczowo-finansowym projektu 

są racjonalne, tj. 

- w przypadku pozycji o wartości 

do 1000 zł, racjonalność 

przyjętych stawek weryfikuje się 

na podstawie rozeznania rynku            

Rozeznanie rynku może zostać 

przeprowadzone drogą 

telefoniczną, mailową lub w 

sposób bezpośredni. Z rozeznania 

rynku należy sporządzić notatkę, 

która powinna zawierać co 

najmniej: dane dwóch oferentów, 

przedmiot zamówienia z 

porównywalnymi parametrami 

Zakres rzeczowo-finansowy 

projektu, załączone do 

wniosku oferty, kosztorysy, 

notatki lub opisy z 

rozeznania rynku. 
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oraz cenę brutto. 
(link do wybranych produktów 

nie jest ofertą, ani rozeznaniem 

rynku). 

- w przypadku pozycji o wartości 

powyżej 1000 zł, racjonalność 

przyjętych stawek weryfikuje się 

na podstawie zebranych ofert lub 

kosztorysu:  

✓ Kosztorys inwestorski 

powinien być sporządzony 

zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury w 

sprawie określania metod i 

podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego. 

✓ Na pozycje które nie widnieją 

w katalogu nakładów 

rzeczowych (KNR) lub są 

kalkulacją indywidualną 

należy załączyć ofertę cenową 

stanowiącą załącznik do 

kosztorysu na podstawie, 

której dokonano racjonalności 

przyjętych stawek. 

✓ Oferty powinny być tożsame 

pod względem parametrów w 

oparciu o które wnioskodawca 

dokonuje wyboru. 

✓ Oferta musi zawierać: 

➢ nazwę, adres oraz NIP 

oferenta (chyba że oferta 

zagraniczna) 

➢ określenie przedmiotu 

oferty wraz z jego 

istotnymi parametrami, w 

oparciu o które 

wnioskodawca dokonuje 

wyboru oferty - zgodnie z 

preferencjami wskazanymi 

w biznesplanu 

➢ cenę netto i brutto 

➢ podpis oferenta 

✓ W przypadku oferty ze stron 

internetowych należy załączyć 

wydruk bezpośrednio z 

przeglądarki internetowej, 

wraz ze ścieżką dostępu. 
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7. Stopień 

minimalizacji 

ryzyka 

związanego z 

realizacją 

projektu 

a. Stopień przygotowania 

projektu do realizacji, tj. 

posiadanie wszystkich 

pozwoleń i decyzji 

niezbędnych do rozpoczęcia 

projektu) 

b. Korzystanie z doradztwa i 

szkoleń LGD na etapie 

planowania projektu 

a. 0 lub 10 pkt 

- punkty przyznaje się jeśli 

projekt posiada wszystkie decyzje 

i pozwolenia niezbędne do 

rozpoczęcia projektu lub jeśli nie 

wymaga on żadnych decyzji czy 

pozwoleń  

 

b. 0 lub 5 pkt 

- punkty przyznaje się jeśli 

wnioskodawca skorzystał z usług 

doradczych i/lub szkoleń 

związanych z realizacją 

przedmiotowego przedsięwzięcia. 

 

Punkty a i b sumują się 

Dokumentacja techniczna 

projektu, prawomocne i 

ważne pozwolenie na 

budowę, zaświadczenie ze 

Starostwa Powiatowego o 

przyjęciu bez sprzeciwu 

zgłoszenia robót 

budowlanych dla pełnego 

zakresu projektu lub pismo 

Starostwa Powiatowego o 

niewniesieniu uwag do 

zgłoszenia lub oświadczenie 

Wnioskodawcy, że dana 

inwestycja nie wymaga 

pozwolenia na budowę ani 

zgłoszenia robót 

budowlanych, lub 

oświadczenie 

Wnioskodawcy, że chęć 

założenia działalności w 

obiekcie budowlanym, który 

jest wskazany jako 

przedmiot operacji, nie 

wymaga pozwolenia na 

budowę, lub zmiany 

sposobu użytkowania. 

Dla potwierdzenia ważności 

pozwolenia na budowę (jeśli 

data wydania jest 

wcześniejsza niż 3 lata od 

daty  złożenia wniosku) 

należy załączyć kopię stron 

dziennika budowy z 

dokonanym wpisem, 

Dokumentacja LGD (rejestr 

doradztwa, listy obecności 

na szkoleniu/ach). 

8. Stopień 

przygotowania 

dokumentacji do 

oceny. 

a. Zgodność wersji 

papierowej z wersją 

elektroniczną. 

0 lub 5 pkt 

 

- punkty przyznaje się jeśli wersja 

elektroniczna zawiera wniosek i 

tyle samo załączników co wersja 

papierowa. 

Wersja elektroniczna musi 

zawierać wniosek i tyle 

samo załączników co wersja 

papierowa. 

9. Zakres 

projektu 

a. Zakres projektu nie 

obejmuje robót 

budowlanych.  

 0 lub 5 pkt 

punkty przyznaję się w 

przypadku, gdy wydatki 

wskazane przez Wnioskodawcę 

w Biznes Planie:  

- obejmują roboty budowlane** - 

przyznaje się 0 pkt.  

W ramach kryterium 

oceniany będzie zakres 

rzeczowy wnioskowanej 

inwestycji wskazany w 

Biznes Planie w tabeli 7.1.* 

 „Zestawienie 

przewidywanych wydatków 
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- nie obejmują robót 

budowlanych – przyznaje się 5 

pkt. 

niezbędnych do realizacji 

operacji”.  

 

 

Projekt musi spełnić kryteria dostępu nr 1, 4, 5.   

Minimalna liczba punktów jaką projekt musi uzyskać w ocenie pod kątem spełnienia kryteriów wyboru – 40% 

 

*Na potrzeby oceny nie ma znaczenia wartość zawartych w budżecie operacji robót budowlanych. Podobnie nie 

ma znaczenia czy roboty budowlane wymagają lub nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia 

zamiaru realizacji robót budowlanych. 

**„Roboty budowlane należy rozumieć zgodnie z definicją wskazaną w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane, gdzie jako roboty budowlane należy rozumieć „budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego” – wszelkie ewentualne wątpliwości dotyczące pojęć 

zawartych w w/w definicji reguluje Ustawa Prawo budowlane”. 
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