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Załącznik nr 1 - Kryteria wyboru 
 

Zakres wsparcia: 2.1.1.3. Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw poprzez tworzenie nowych miejsc 

pracy, w tym: 

 wsparcie rozwoju działalności gospodarczej mikro i małych przedsiębiorstw 

poprzez tworzenie miejsc pracy 

 podnoszenie kompetencji osób realizujących operację 

Wskaźniki Produktu: 

• Liczba operacji, którym 
przyznano wsparcie,  
polegających na rozwoju 
istniejącego 
przedsiębiorstwa (w tym 
operacji w zakresie 
turystyki, przetwórstwa 
lokalnego, realizowanych 
przez podmioty ekonomii 
społecznej.) 

Rezultatu: 

• Liczba miejsc pracy utworzonych w 
wyniku operacji objętych wsparciem  

 

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 warunki 

ubiegania się o wsparcie w 

zakresie określonym w § 2 

ust. 1 pkt 2 lit. c 

Rozporządzenia dot. 

wdrażania operacji w ramach 

LSR  

TAK/NIE Wniosek o dofinansowanie, 

CEDiG, oświadczenie 

wnioskodawcy, KRS  

2.Wnioskowana kwota 

pomocy mieści się w 

limitach 

obowiązujących dla 

danego zakresu 

Wnioskowana kwota nie 

przekracza 130 tys. zł. 

TAK/NIE Wniosek o dofinansowanie 

(budżet/źródła 

finansowania). 

3.Wnioskodawca 

zapewnia wymaganą 

wysokość wkładu 

własnego  

Wymagana wysokość 

wkładu własnego wynosi 

min. 30% kosztów 

kwalifikowalnych. 

 

TAK/NIE Wniosek o dofinansowanie 

(budżet/źródła 

finansowania). 

4.Operacja jest zgodna 

z zakresem wsparcia w 

ramach danego naboru 

Operacja jest zgodna z co 

najmniej 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 LSR, 

przez osiąganie 

zaplanowanych dla 

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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danego zakresu 

wsparcia wskaźników 

Kryteria wyboru Opis Sposób oceny  Na jakiej podstawie 

dokonywana będzie ocena 

1. Wpływ projektu na 

poszerzenie zakresu 

działalności 

gospodarczej i/lub 

podniesienie jakości 

produkcji lub 

świadczonych usług 

a. Projekt wpływa na 

poszerzenie zakresu 

działalności gospodarczej 

b. Projekt wpływa na 

podniesienie jakości 

produkcji lub świadczonych 

usług 

a. 0 lub 5 pkt 

- punkty przyznaje się 

jeśli w wyniku projektu 

wnioskodawca 

poszerzy działalność 

gospodarczą o inne niż 

dotychczas prowadzone 

rodzaje działalności wg 

kodów PKD lub 

wprowadzi nowy 

produkt lub nową 

usługę 

b. 0 lub 5 pkt 

Punkty sumują się  

Opis projektu we wniosku, 

biznesplan, CEIDG, KRS. 

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 

 

 

Opis projektu we wniosku, 

biznesplan. 

3. Wpływ projektu na 

miejsca pracy  

Projekt zakłada utworzenie 

większej liczby miejsc pracy 

niż zakładane minimum  

0 lub 5 pkt 

- jeśli projekt powoduje 

utworzenie miejsc 

pracy w wymiarze co 

najmniej 2 etatów 

średniorocznie – 5 pkt 

 

Opis projektu we wniosku, 

oświadczenie/zobowiązanie 

do zatrudnienia, 

biznesplan. 

4. Innowacyjność 

zastosowanych w 

projekcie rozwiązań  

Projekt opiera się na 

stosowaniu innowacyjnych 

rozwiązań  

0 lub5 pkt 

- punkty przyznaje się 

jeśli wnioskodawca 

wykaże innowacyjność 

produktu/usługi lub 

Opis projektu we wniosku, 

biznesplan. 
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stosowanego procesu 

produkcji lub 

świadczenia usługi lub 

stosowanych metod – 5 

pkt 

5. Spójność wniosku o 

dofinansowanie 

a. Spójność zaplanowanych 

działań z budżetem  

b. Spójność zaplanowanych 

działań z oczekiwanymi 

rezultatami 

 

a. 0-10 pkt, w tym: 

- jeśli opis działań jest 

niezgodny z budżetem 

(pozycje budżetu nie 

odpowiadają 

zaplanowanym w 

projekcie działaniom) - 

0 pkt 

- jeśli w budżecie nie 

przedstawiono 

wszystkich kosztów 

związanych z 

działaniami objętymi 

projektem (a w treści 

opisu nie zaznaczono, 

że niewymienione w 

budżecie działania to 

wydatki bezkosztowe) 

– 4 pkt 

- jeśli w budżecie 

przedstawiono 

wszystkie koszty 

związane z działaniami 

objętymi projektem, ale 

nie wszystkie koszty są 

uzasadnione – 6 pkt 

- jeśli w budżecie 

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 

- jeśli w opisie działań 

określono jakie są 

spodziewane rezultaty 

Opis projektu we 

wniosku/biznesplanie, w 

tym budżet. 
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ale nie określono 

oczekiwanych 

rezultatów dla 

wszystkich 

wyszczególnionych 

działań – 4 

- jeśli w opisie działań 

określono jakie są 

spodziewane rezultaty i 

określono oczekiwane 

rezultaty dla 

wszystkich 

wyszczególnionych 

działań ale nie są one 

ze sobą spójne - 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  

 

Punkty a i b sumują się.   

6. Racjonalność 

budżetu i plan 

finansowy projektu 

a. Racjonalność 

zastosowanych w budżecie 

stawek 

b. Wysokość wkładu 

własnego wnioskodawcy jest 

wyższa niż wymagana w 

ramach danego konkursu 

a. 0 lub 10 pkt,   

- punkty przyznaje się 

jeśli wszystkie koszty 

ujęte w budżecie 

projektu są racjonalne, 

tj. 

- w przypadku pozycji 

o wartości do 1000 zł, 

racjonalność przyjętych 

stawek weryfikuje się 

na podstawie 

rozeznania rynku (w 

internecie, 

telefonicznie) 

- w przypadku pozycji 

o wartości powyżej 

1000 zł, racjonalność 

przyjętych stawek 

weryfikuje się na 

podstawie zebranych 

ofert lub kosztorysu. 

Budżet projektu (w tym 

źródła finansowania), 

załączone do wniosku 

oferty, kosztorysy.  

http://www.pds.org.pl/
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b. 0-15 pkt, w tym: 

- jeśli wkład własny 

wnioskodawcy jest 

wyższy niż 35% 

kosztów 

kwalifikowalnych ale 

nie przekracza 40% - 5 

pkt 

- jeśli wkład własny 

wnioskodawcy jest 

wyższy niż 40% 

kosztów 

kwalifikowalnych ale 

nie przekracza 45% - 

10 pkt 

- jeśli wkład własny 

wnioskodawcy jest 

wyższy niż 45% 

kosztów 

kwalifikowalnych - 15 

pkt 

Punkty nie sumują się. 

 

Punkty a i b sumują się. 

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. Zabezpieczenie finansowe 

projektu (zabezpieczenie 

wkładu własnego i środków 

na prefinansowanie projektu) 

c. 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 10 pkt 

- punkty przyznaje się 

jeśli projekt posiada 

zabezpieczone środki 

na wkład własny w 

realizację projektu oraz 

na prefinansowanie 

projektu  

 

c. 0 lub 5 pkt 

- punkty przyznaje się 

jeśli wnioskodawca 

skorzystał z usług 

Dokumentacja techniczna 

projektu, prawomocne 

pozwolenie na budowę, 

prawomocne zgłoszenie 

robót dla pełnego zakresu 

projektu.  

Oświadczenie o 

dysponowaniu środkami na 

wniesienie wkładu 

własnego i prefinansowanie 

projektu (przynajmniej 

oświadczenie że 

Wnioskodawca będzie 

dysponować środkami na 

wkład własny i 

prefinansowanie projektu w 

czasie umożliwiającym 

realizację projektu). 

Umowa kredytu/pożyczki.  

Dokumentacja LGD 

(rejestr doradztwa, listy 

obecności na 

szkoleniu/ach). 
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doradczych i/lub 

szkoleń związanych z 

realizacją 

przedmiotowego 

przedsięwzięcia. 

 

Punkty a, b i c sumują 

się 

 

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

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

 

 

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

