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Kryteria wyboru operacji – rozwój przedsiębiorczości w ramach PROW 2014-2020 

 

 NOWE FIRMY 
 

 

CEL OGÓLNY NR I: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r  

SZCZEGÓŁOWY 1.1: Zwiększenie nowych podmiotów działalności gospodarczej  na obszarze LSR do 2022 roku 

LP Kryterium Liczb
a pkt 

 
Uzasadnienie 

 
Źródło weryfikacji 

1 W ramach operacji zakłada 
się utworzenie miejsc 
pracy na poziomie 
wyższym niż wymagany: 

- 2 etaty i więcej – 10 pkt, 
- od 1,5 etatu do 2 
etatów– 5 pkt. 

Kryterium rozłączne.  

10 

lub  

5 

  

Preferuje się projekty generujące nowe miejsca pracy. 

Punkty przyznaje się za nowo utworzone w wyniku realizacji operacji 
miejsca pracy w przeliczeniu na etat średnioroczny. 

Kryterium jest adekwatne do analizy SWOT, gdzie              w słabych 
stronach wykazano m.in. wysokie bezrobocie, niewystarczającą ilość 
miejsc pracy.  

Informacje zawarte 
we wniosku             
o dofinansowanie 

2 W ramach operacji zakłada 
się stosowanie rozwiązań 
innowacyjnych. 

3 

lub  

0 

Kryterium jest adekwatne do zapisów LSR rozdz.               X Zintegrowanie 
i innowacyjność, gdzie wykazuje się preferencje odnośnie realizacji 
operacji innowacyjnych, zintegrowanych.  

Kryterium jest adekwatne do zapisów LSR rozdz.                  X Zintegrowanie 
i innowacyjność, gdzie wykazuje się preferencje odnośnie realizacji 
operacji innowacyjnych, zintegrowanych. 

Operacja, której zakres wpisuje się w Inteligentne Specjalizacje 
Regionalnej Strategii Innowacji WK-P do 2020 roku.  

http://www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl/wp-
content/uploads/2012/05/Z5-Inteligentna-specjalizacja.pdf  

Informacje zawarte 
we wniosku                     
o dofinansowanie 
Opis stosowania 
rozwiązań 
innowacyjnych                 
i zintegrowanych 

3 W ramach operacji 
zaplanowano działania 
informujące o 
dofinansowaniu ze 
środków LSR: 

- tablica informacyjna - 2 
pkt,  
- strona internetowa - 2 
pkt,  
- informacja na 
materiałach powielanych - 
2 pkt. 

Maksymalna liczba 
punktów do zdobycia 
łącznie: 6 pkt. 

6 

lub 4 

lub 2 

lub 0 

Preferowane są operacje promujące obszar LGD                    z wykorzystaniem 
logo LGD "Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję". Taka 
promocja przyczyni się do wzmocnienia rozpoznawalności marki LGD. 
- Tablica informacyjna -  odpowiednio ologowana  podstawowymi 
znakami: logo Unii Europejskiej, logo PROW 2014-2020 oraz  logo LGD 
"Vistula - Terra Culmensis", zgodnie z  parametrami podanymi                     w 
"Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020”. Tablica powinna być 
wykonana z materiału trwałego, typu: PCV, blacha, drewno oraz 
umieszczona                           w ogólnodostępnym miejscu, np.  na zewnątrz 
budynku, na drzwiach wejściowych, na słupie, na urządzeniu. W 
przypadku operacji tzw. „miękkich” np. szkolenia, warsztaty tablicą 
informacyjną będzie plakat, wydrukowany w kolorze, formatu min. A4 
zamieszczony na drzwiach wejściowych do budynku, gdzie odbywały się 
będą zajęcia, na drzwiach wejściowych do sali oraz w sali (min. 3 plakaty). 
- strona internetowa – zamieszczenie informacji na stronie internetowej 
własnej lub na stronie internetowej LGD, gminy, na terenie której będzie 
realizowana operacja. Minimalne informacje: źródło współfinansowania 
odpowiednio ologowane,  nazwa działania, nazwa LGD, kwota 
dofinansowania operacji, cel operacji. 
- informacja na materiałach powielanych – tj. na korespondencji, 
zaproszeniach, materiałach typu ulotki, publikacje, i innych materiałach 
powielanych. Materiały powielane zawierać muszą min. logo UE, PROW 
2014-2020, logo LGD oraz formułę: „Europejskie Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”. 

Informacje zawarte 
we wniosku                         
o dofinansowanie 
oraz  Oświadczenie 
o 
rozpowszechnianiu 
marki LGD 

http://www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl/wp-content/uploads/2012/05/Z5-Inteligentna-specjalizacja.pdf
http://www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl/wp-content/uploads/2012/05/Z5-Inteligentna-specjalizacja.pdf
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4 W ramach operacji 
zaplanowano 
uruchomienie działalności 
gospodarczej, której 
podstawę będą stanowiły 
lokalne produkty rolne. 

 

 

2 

lub  

0 

Lokalny produkt rolny to produkt wytwarzany, pozyskiwany na obszarze 
gmin wchodzących w skład LGD „Vistula”.  

Preferuje się wspieranie lokalnego rynku, sieciowanie przedsiębiorców, 
producentów,  pozyskiwanie partnerów a tym samym wspieranie 
finansowo dostawców produktów z obszaru LGD „Vistula”.  

Analiza SWOT wskazuje na: zbyt niską świadomość ekologiczną, w tym 
zbyt niski poziom wykorzystania zasobów przyrodniczych, na zbyt niski 
poziom współpracy międzysektorowej i dialogu społecznego, na niską 
aktywność gospodarczą mieszkańców, na niewystarczająco rozwinięty 
sektor przetwórstwa lokalnego. W mocnych stronach wskazuje się na: 
rozwinięte rolnictwo, a w szansach na: rosnące zainteresowanie 
produktami lokalnymi, tradycyjnymi i ekologicznymi; stworzenie 
sprawnych łańcuchów sprzedaży i rynków zbytu dla lokalnych produktów.  

Informacje zawarte 
we wniosku                         
o dofinansowanie 
oraz Opis 
wykorzystania 
produktów 
lokalnych 

5 Wnioskowana kwota 
pomocy:  

- nie przekracza 60 tys. zł - 
15 pkt, 
-  jest wyższa niż 60 tys. i 
nie przekracza 80 tys. zł - 
10 pkt. 

Kryterium rozłączne. 

15 

lub 
10 

lub 0 

Preferuje się operacje o niższej wartości wnioskowanej pomocy, co 
gwarantuje otrzymanie dotacji przez większą liczbę osób z obszaru, a tym 
samym stworzenie większej liczby miejsc pracy                       i zmniejszeniu 
bezrobocia.  

Kryterium jest adekwatne do analizy SWOT, gdzie w słabych stronach 
wykazano m.in.: małą liczbę przedsiębiorstw, wysokie bezrobocie, 
niewystarczająca ilość miejsc pracy.  

Uwaga: zapis „nie przekracza” oznacza, iż kwota jest niższa lub równa 60 
tys. w pierwszym przypadku i 80 tys. w drugim przypadku 

Informacje zawarte 
we wniosku                        
o dofinansowanie 

6 Planowany czas realizacji 
operacji:  

- jest mniejszy lub równy  3 
miesiące- 15 pkt, 
- jest wyższy niż 3 miesiące 
i nie przekracza 6 miesięcy 
- 8 pkt. 

Kryterium rozłączne. 

15 

lub 8 

lub 0 

 Preferowane są operacje realizowane w krótszym terminie ze względu 
na konieczność płynnego rozliczenia środków.  Operacje zrealizowane                              
w terminie szybszym, pozwalają w przypadku powstania oszczędności, 
ogłosić kolejny konkurs, tym samym dać szansę innym Wnioskodawcom 
ubiegać się o środki. 

Uwaga: zapis „nie przekracza” oznacza, iż czas realizacji operacji jest 
mniejszy lub równy 6 m-cy. 

Informacje zawarte 
we wniosku                        
o dofinansowanie 

7 Wnioskodawca jest osobą 
należącą do grupy 
defaworyzowanej będąca 
jednocześnie mieszkańcem 
obszaru LSR. 

12 

lub 

 0 

Grupa defaworyzowana: grupa, która ma być objęta szczególnym 
wsparciem w ramach  LSR Lokalnej Grupy Działania LGD Vistula, grupa 
będąca w trudnej sytuacji/położeniu na rynku pracy 

- osoby do 35 roku życia, 
- osoby powyżej 50 roku życia, 
- kobiety, 
- osoby niepełnosprawne. 

Informacje zawarte 
we wniosku                  
o dofinansowanie 

8 Wnioskodawca posiada 
kwalifikacje lub 
doświadczenie zgodne z 
zakresem: 

- prowadzenia działalności 
gospodarczej i zarządzania 
4 pkt, 
- merytorycznym 
związanym z rodzajem 
planowanej działalności 
gospodarczej - 7 pkt. 

Wnioskodawca może 
załączyć maksymalnie 3 
dokumenty. 

Maksymalna liczba 
punktów do zdobycia 
łącznie: 11 pkt 

11 

lub 7 

lub 4 

lub 0 

Preferuje się by wnioskodawca posiadał doświadczenie co pozwoli na 
sprawną i prawidłową realizację zaplanowanych działań.  

Wiedza i doświadczenie pozwolą uniknąć błędów, omyłek co 
zagwarantuje sukces w prowadzeniu firmy.  

Preferuje się by wnioskodawca posiadał doświadczenie lub kwalifikacje  w 
zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą co da 
większe powodzenie zrealizowania operacji tj. utworzenia i 
funkcjonowania nowej firmy. 

Preferuje się aby wnioskodawca posiadał wiedzę lub doświadczenie związane z 
rodzajem planowanej do uruchomienia działalności gospodarczej . 

Celem potwierdzenia kwalifikacji i wiedzy w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej i zarządzania należy przedłożyć: zaświadczenia, certyfikaty itp. 
ukończenia kursów, szkoleń, świadectwa lub dyplomy ukończenia szkoły.  

Celem potwierdzenie merytorycznego związania                  z rodzajem planowanej 
działalności gospodarczej należy przedłożyć certyfikaty, świadectwa pracy, 
umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, świadectwa lub dyplomy ukończenia 
szkoły.  

Informacje zawarte 
we wniosku                       
o dofinansowanie 
oraz kserokopie 
dokumentów 
potwierdzających 
wiedzę                               
i doświadczenie.  



3 

9 Wnioskodawca przed 
złożeniem wniosku wziął 
udział w 
przeprowadzonym przez 
LGD "Vistula - Terra 
Culmensis - Rozwój przez 
Tradycję" w ramach 
naboru: 

- szkoleniu 3 pkt, 
- doradztwie 6 pkt. 

Maksymalna liczba 
punktów do zdobycia 
łącznie: 9pkt. 

9 

Lub 6 

Lub 3 

LGD zakłada organizację spotkań informacyjnych – szkolenia oraz 
prowadziła będzie doradztwo podczas naborów wniosków na 
poszczególne typy operacji. By uniknąć błędów  w procesie przygotowania 
wniosku preferuje się, że potencjalni Wnioskodawcy wezmą udział w 
spotkaniu informacyjnym – szkoleniu oraz skorzystają z doradztwa 
świadczonego przez pracowników biura lub koordynatorów. Taka ścieżka 
pozwoli na złożenie wniosku pełnego, kompletnego, zgodnego z 
założeniami LSR, pozwoli uniknąć błędów i sytuacji, kiedy Rada ze względu 
na niepoprawność pewnych zapisów/oczywistych omyłek nie będzie 
mogła wniosku wybrać do dofinansowania. 
Przedmiotem doradztwa, które będzie realizowało niniejsze kryterium 
musi być projekt wniosku wypełniony przez Wnioskodawcę. Doradztwo 
ma na celu sprawdzenie wniosku pod względem merytorycznym i 
formalnym, a nie pisanie, uzupełnianie, tworzenie tego wniosku od 
podstaw. Tego typu doradztwo przysługuje Wnioskodawcy             1 raz w 
danym naborze. Doradztwo udzielane jest do max. 7 dni przed upływem 
terminu składania wniosków. 

Lista obecności ze 
szkoleń (spotkań 
informacyjnych) 
organizowanych 
przez LGD/karta 
doradztwa, 
znajdujące się                 
w biurze LGD oraz 
datowane przed 
dniem złożenia 
wniosku o wsparcie  

10 Operacja przewiduje 
zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie 
środowiska i klimatu. 

3 

lub 

 0 

W tym kryterium ocenia się czy operacja wpływa na poprawę środowiska 
naturalnego. Preferuje się operacje stosujące rozwiązania, które 
korzystnie wpływają na ochronę środowiska i zmiany klimatu. Należy 
szczegółowo opisać w jaki sposób planowane do zastosowania 
rozwiązania korzystnie wpływają na ochronę środowiska i zmiany 
klimatu.  Preferuje się operacje stanowiące realizację zapisów Planów 
Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Informacje zawarte 
we wniosku                        
o dofinansowanie 

11 Wnioskodawca jest 
zameldowany 
nieprzerwanie na pobyt 
stały lub czasowy na 
obszarze LSR od co 
najmniej 24 miesięcy na 
dzień złożenia wniosku. 

 

14 

lub  

0 

Preferuje się by operacje były realizowane przez beneficjentów, którzy są 
zameldowani na stałe lub tymczasowo z zamiarem pobytu, którzy znają 
teren               i chcą być z nim w przyszłości związane.  

Dokumenty przedstawione przez Wnioskodawcę – aktualne, urzędowe 
zaświadczenie o zameldowaniu. 

Wnioskodawca powinien załączyć do wniosku kserokopię dokumentów 
potwierdzających meldunek stały lub czasowy. W przypadku zmiany 
przepisów dotyczących obowiązku meldunkowego dozwolone będzie 
przedstawienie dokumentów innych niż urzędowe zaświadczenie o 
zameldowaniu. Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju dokumentów 
zostaną przedstawione najpóźniej                w dniu rozpoczęcia naboru. 

Informacje zawarte 
we wniosku                         
o dofinansowanie 
oraz kserokopia 
dokumentu 
potwierdzającego 
związanie                        
z obszarem.  

 RAZEM 100 Wymagane minimum: 50 

 

 
 


