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Kryteria wyboru operacji – rewitalizacja społeczno-gospodarcza  

w ramach Osi 7 RPO W K-P na lata 2014-2020 

 
 

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

 SZCZEGÓŁOWY 1.3: Zwiększenie liczby instytucji otoczenia biznesu na obszarze LSR do 2022 roku 

LP Kryterium Liczb
a pkt 

Sposób weryfikacji/ preferencje Źródło weryfikacji 

1 Udział wkładu własnego 
wyższy niż wymagany o co 
najmniej 5%. 

5 

lub 0 

Premiowane będą operacje, gdzie Wnioskodawca wniesie 
większy wkład własny. Da to możliwość realizacji większej liczby 
lub zwiększy zakres realizowanych operacji przy tej samej puli 
środków. 

Informacje zawarte we 
wniosku                  o 
dofinansowanie 

2 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 

3 W ramach operacji zakłada 
się utworzenie co najmniej 1 
etatu średniorocznego.  

15 

lub 0 

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

Informacje zawarte we 
wniosku                    o 
dofinansowanie 

4 W ramach operacji zostanie 
zatrudniona osoba należąca 
do grupy defaworyzowanej 
będąca jednocześnie 
mieszkańcem obszaru LSR. 

7 

lub 0 

Grupa defaworyzowana to: 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 



2 

5 Zakres usług świadczonych 
przez inkubator obejmuje: 

- doradztwo dla osób 
planujących podjęcie 
działalności gospodarczej – 2 
pkt, 
- informowanie o 
możliwościach uzyskania 
dofinansowania na 
uruchomienie działalności 
gospodarczej – 2 pkt, 
- doradztwo księgowo-
rachunkowe – 2 pkt, 
- doradztwo prawne – 2 pkt, 
- działania sieciujące 
lokalnych przedsiębiorców – 
2 pkt, 
-  świadczenie usług na rzecz 
grup defaworyzowanych 
(odbiorcami usług w co 
najmniej 60% będą osoby z 
grupy defaworyzowanej) –
10 pkt. 

max. 
20 

Preferuje się szeroki wachlarz usług, co jest podstawą 
funkcjonowania inkubatora.  Świadczenie różnego rodzaju usług  
w jednym miejscu gwarantuje otrzymanie informacji w jednym 
czasie i pozwoli beneficjentowi  uzyskać poradę, odpowiedź, 
usługę. Możliwość skorzystania z porady świadczonej blisko  
miejsca zamieszkania, prowadzenia  swojej działalności ma 
pozwolić przedsiębiorcom                                     i potencjalnym 
przedsiębiorcom w sposób prosty, łatwy rozwijać  i prowadzić 
swoje firmy.  

Preferuje się ponadto wsparciem osoby z grupy 
defaworyzowanej (kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby w 
wieku do 35 r.ż lub pow, 50 r. ż).  

Informacje zawarte we 
wniosku                       o 
dofinansowanie 

6 Operacja zakłada stworzenie 
instytucji otoczenia biznesu 
prowadzącej działania o 
zasięgu ponadgminnym. 

10 

lub 0 

Preferuje się by operacja skierowana była do odbiorców z całego 
obszaru objętego LSR a nie zamykała się na odbiorców z terenu 
tylko jednej gminy, w jakiej inkubator przedsiębiorczości 
powstał. Instytucja taka ma służyć równo wszystkim 
mieszkańcom obszaru LGD.  

Informacje zawarte we 
wniosku o dofinansowanie 

7 Operacja obejmuje 
adaptację pomieszczeń i 
Wnioskodawca posiada 
prawa do dysponowania 
nieruchomością na 
minimum 10 lat. 

7 

lub 0 

Preferuje się by operacja zakładała dostosowanie pomieszczeń 
do potrzeb przyszłych beneficjentów. Preferuje się by 
Wnioskodawca planujący remont pomieszczeń na potrzeby 
utworzenia inkubatora dysponował prawem do  nieruchomości 
na minimum 10 lat. Dysponowanie nieruchomościom przez co 
najmniej 10 lat daje stabilizację i podstawy do działalności 
inkubatora przez znaczący okres czasu, co będzie z korzyścią dla 
mieszkańców / przedsiębiorców z obszaru LSR.  

Prawo do dysponowania nieruchomością, ze względu na trwałość 
operacji i związanie z celem musi wynosi min.10 lat. Termin ten liczony 
jest od dnia podpisania umowy na realizację operacji.  

Informacje zawarte we 
wniosku o dofinansowanie 
Dokument potwierdzający 
prawo do dysponowania 
nieruchomością-
kserokopia poświadczona 
za zgodność z oryginałem 
(oryginał do wglądu 
podczas składania wniosku 
o przyznanie pomocy). 

8 Planowany czas realizacji 
operacji: 

 - nie przekracza 12 miesięcy 
włącznie – 15 pkt, 

- powyżej 12 miesięcy  do 18 
miesięcy – 10 pkt. 

15 

lub 
10 

lub 0 

Preferowane są operacje realizowane w krótszym terminie 
powodujące jak najszybsze świadczenie usług w ramach 
inkubatora 

Informacje zawarte we 
wniosku                    o 
dofinansowanie 

9 W ramach operacji zostaną 
przeprowadzone działania 
wspierające podmioty 
ekonomii społecznej. 

 

15 

lub 0 

Preferowane będą operacje, które będą zakładały świadczenie 
pomocy na rzecz podmiotów ekonomii społecznej.  

Pomocą może być: wsparcie szkoleniowe, doradcze, nawiązanie 
współpracy, pomoc w rozliczaniu wniosku, pomoc w aplikowaniu 
o środki, użyczenia pomieszczenia, współrealizacja projektów, 
wymiana doświadczeń, wsparcie finansowe, rzeczowe itp.  

Współpraca taka pozwoli na wymianę doświadczeń, 
zsieciowanie, na wzajemną pomoc, na wsparcie podmiotów 
działających na rzecz mieszkańców obszaru LSR.  

Informacje zawarte we 
wniosku                      o 
dofinansowanie oraz 
Szczegółowy opis wpływu 
na sektor ekonomii 
społecznej. 

 RAZEM 100 Wymagane minimum: 50 

 


