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Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie 
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LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI W ZAKRESIE PODEJMOWANIA 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 

 

RODZAJ 

OPERACJI  
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1.  Konsultacje w LGD.  

Wnioskodawca konsultował 

projekt w LGD przed złożeniem 

wniosku (potwierdzenie - karta 

konsultacyjna):  

2 pkt – Tak  

0 pkt – Nie  

2. Miejsca pracy 

Liczba nowych miejsc pracy 

utworzonych w wyniku realizacji 

projektu: 

3 pkt. – zatrudnienie dodatkowo, 

co najmniej 1 osoby 

0 pkt. - Samozatrudnienie 

3.  
Innowacyjność 

projektu.  

Innowacyjność projektu 

(poziomy):  

3 pkt - Przedsięwzięcie jest 

innowacyjne na poziomie obszaru 

LGD i wnioskodawca załączył 

dokumenty wskazujące na 

innowacyjność   

2 pkt - Przedsięwzięcie jest 

innowacyjne na poziomie Gminy i 

wnioskodawca załączył 

dokumenty wskazujące na 

innowacyjność   

1 pkt - Przedsięwzięcie jest 

innowacyjne na poziomie 

wnioskodawcy i wnioskodawca 

załączył dokumenty wskazujące 

na innowacyjność   

0 pkt – Przedsięwzięcie nie 

zawiera elementów 

innowacyjnych.  
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4.  
Wsparcie grup 

defaworyzowanych.  

Operacja ukierunkowana na 

zaspokajanie potrzeb grup 

defaworyzowanych - (osoby do 

25 roku życia, osoby w wieku 

50+):  

5 pkt – Samozatrudnienie lub 

zatrudnienie dotyczy osoby z  

grupy defaworyzowanej  

0 pkt – Operacja nie wspiera osób 

z grupy defaworyzowanej .  

5. 

Działalność w zakresie 

przetwórstwa 

produktów rolnych lub 

skrócenia łańcuchów 

dostaw 

nieprzetworzonej i 

niskoprzetworzonej 

żywności 

Wnioskodawca zakłada podjęcie 

działalności gospodarczej w 

zakresie przetwórstwa produktów 

rolnych lub skrócenia łańcuchów 

dostaw nieprzetworzonej  

i niskoprzetworzonej żywności 

7 pkt – TAK 

0 pkt - NIE 

6.  

Okres zameldowania 

wnioskodawcy na 

terenie LGD 

Okres zameldowania na obszarze 

LGD: 

2 pkt - powyżej 1 roku 

0 pkt - do 1 roku  

Max. liczba punktów  22 punkty 

  

 

Opis kryteriów:  

  

1. Konsultacje w LGD (potwierdzenie - karta konsultacyjna) - Preferuje się, aby wnioskodawca 

przed złożeniem wniosku na konkurs skonsultował poprawność napisanego wniosku z LGD. 

Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentów LGD. 

2. Miejsca pracy - Preferuje się operacje w zależności od liczby nowo utworzonych miejsc pracy na 

obszarze LGD.  Kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku. 

3. Innowacyjność projektu - Operacja przewiduje zastosowanie nowych rozwiązań w dziedzinie 

produktu, technologii, technik organizacji lub urządzeń i sprzętu niestosowanych do tej pory na tym 

obszarze. Wykorzystywanie tych rzeczy spowoduje, że przyjęte rozwiązania będą innowacyjne,  

w zależności od tego na ile te zasoby są unikalne i charakterystyczne tylko na danym obszarze. 

Wysoko punktowane będą operacje, których innowacyjność projektu będzie dotyczyła jak 

największego obszaru. Kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku 

oraz dokumentów, które w sposób jednoznaczny wskazują na innowacyjność projektu na danym 

poziomie. 

4. Wsparcie grup defaworyzowanych - Jednym z głównych założeń LSR są działania skierowane na 

grupy de faworyzowane (osoby do 25 roku życia, osoby w wieku 50+). Preferuje się, aby operacje 

realizowane w ramach LSR dotyczyły wsparcia dla potrzebującej pomocy grupy. Dążenie do tego, 

aby osoby z w/w grupy uzyskały odpowiedni poziom statusu społecznego.  
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5. Działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub skrócenia łańcuchów dostaw 

nieprzetworzonej i niskoprzetworzonej żywności  - Kryterium będzie punktowane w przypadku, 

jeśli Wnioskodawca wykazał, że dominującą działalnością gospodarczą będzie działalność  

w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub skrócenia łańcuchów dostaw nieprzetworzonej  

i niskoprzetworzonej żywności. Dominująca działalność to taka, która wykazana jest we wniosku 

jako działalność główna (kod PKD) i z niej wnioskodawca wykazał w biznesplanie większość 

przychodów w skali roku. Przedstawiony przez wnioskodawcę opis deklarowanej działalności 

gospodarczej musi być zatem spójny z zakresem wydatków zawartym w biznesplanie i odnosić się 

precyzyjnie do charakteru przedsięwzięcia warunkującego spełnienie powyższego kryterium. 

Kryterium weryfikowane na podstawie kodu PKD, wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu. 

6. Okres zameldowania wnioskodawcy na terenie LGD –Kryterium preferuje wnioskodawców, 

którzy są zameldowani na obszarze LGD powyżej 1 roku. Kryterium weryfikowane na podstawie 

zaświadczenia o zameldowaniu wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia 

wniosku. Okres zameldowania na terenie LGD liczy się wstecz od daty wystawienia zaświadczenia.  

 

 

Minimalne wymagania wyboru operacji do dofinansowania. 

 Każdy projekt złożony w ramach danego konkursu, aby dostał dofinansowanie musi:  

1) uzyskać w wyniku oceny Rady Stowarzyszenia minimum 20%  maksymalnej ilości punktów 

możliwych do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru,      

2) być zgodny z LSR    

 


