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Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium 

 

Zakres: Podejmowanie działalności gospodarczej 

Lp. Opis kryterium Punktacja Sposób oceny 

1 Operacja przyczynia się do powstawania co najmniej 1 

miejsca pracy w tym przez samozatrudnienie w ramach 

zakładania własnej działalności gospodarczej na 

terenie objętym LSR: TAK - 20 pkt, NIE - 0 pkt. 

0 lub 20 Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z załącznikami. 

Załącznik do ogłoszenia o naborze opis projektu w odniesieniu do lokalnych 

kryteriów wyboru. 

2 Operacja jest połączona z podnoszeniem kompetencji 

wnioskodawcy  

TAK-15 pkt, NIE-0 pkt 

0 lub 15 Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z załącznikami. 

Załącznik do ogłoszenia o naborze opis projektu w odniesieniu do lokalnych 

kryteriów wyboru. Dodatkowo wymagane ujęcie w pkt VII Zakres rzeczowo 

finansowy operacji ppkt 7.1 zestawienie przewidywanych wydatków 

niezbędnych do realizacji operacji Biznesplanu kosztu dotyczącego 

podnoszenia kompetencji wnioskodawcy. 

3 Operacja zakłada podejmowanie działalności 

gospodarczej o charakterze: 

- usługowym – 5 pkt. 

- produkcyjnym – 15 pkt. 

5 lub 15 Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z załącznikami. 

Załącznik do ogłoszenia o naborze opis projektu w odniesieniu do lokalnych 

kryteriów wyboru. 

Na podstawie wskazanego kodu pkd (działalność podstawowa) dla 

działalności związanej z realizacją operacji. 

4. Operacja ma innowacyjny charakter (technologia lub 

rozwiązanie w zakresie produktowym, procesowym, 

organizacyjnym lub marketingowym) o neutralnym lub 

pozytywnym wpływie na środowisko  w skali: 

- obszaru LSR – 10 pkt 

- województwa – 20 pkt 

Operacja nie ma innowacyjnego charakteru – 0 pkt 

 

0 lub 10 lub 20 Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z załącznikami. 

Załącznik do ogłoszenia o naborze opis projektu w odniesieniu do lokalnych 

kryteriów wyboru.  

Dodatkowo: 

W ramach oceny projektów wnioskodawcy będą zobowiązani wykazać, iż  

dany produkt, usługa czy procesu wcześniej nie występował oraz, że jest to 

coś nowego w skali obszaru LSR lub województwa. Wnioskodawca będzie 

zobowiązany  do przeprowadzenia  analizy potrzeb klienta co będzie 

stanowiło podstawę oceny innowacyjności projektu. 

 

Wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku analizę potrzeb klienta w 

ramach której w zależności od wykazywanego stopnia innowacyjności należy 
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przedstawić wyniki  badania ankietowego przeprowadzonego wśród 

mieszkańców obszaru LGD (Gmin Boguchwała, Lubenia i Świlcza), lub 

województwa dotyczącego zapotrzebowania na wprowadzenie oferowanego 

produktu czy usługi. Analiza powinna zawierać pytania zawarte w ankiecie 

wraz z ilością udzielonych odpowiedzi oraz jej wyniki i dokładny opis 

przeprowadzonego  badania m.in. liczbę osób uczestników badania w jakim 

terminie zostało przeprowadzone oraz w jakiej formie - czy był to wywiad 

telefoniczny (spis numerów), badanie internetowe czy też tradycyjna ankieta. 

W zależności od wykazywanego stopnia innowacyjności badanie powinno 

obejmować 

- w skali obszaru LSR – 380 osób (pomiar na poziomie błędu 5% w 

odniesieniu do liczby mieszkańców obszaru LGD – 42 155 osób) 

- w skali województwa – 600 osób (pomiar na poziomie błędu 4% w 

odniesieniu do liczby dorosłych mieszkańców województwa) podkarpackiego 

- 1 410 000 osób) 

 

Wnioskodawca powinien również dołączyć do wniosku analizę z której, w 

zależności od wykazywanego stopnia innowacyjności wynika, że dany 

produkt usługa czy proces w przedsiębiorstwie wcześniej nie występowały i 

że jest to coś nowego w skali obszaru LSR lub województwa. W analizie (np. 

na podstawie wydruku z CEDIG) należy wskazać firmy/podmioty o tym 

samym pkd (działalność podstawowa) lub tożsamym funkcjonującym na 

rynku oraz udowodnić że wskazane podmioty planowanej przez 

wnioskodawcę usługi produktu czy procesu nie oferują np. na podstawie 

informacji uzyskanych bezpośrednio od tych podmiotów – (oświadczenie, 

korespondencja e-mail), wydruki zakresu oferowanych usług i produktów ze 

stron internetowych. 

 

5 Operacja jest ukierunkowana na zatrudnienie osób z 

grup defaworyzowanych na terenie objętym LSR: 

- osoby nieaktywne zawodowo pozostające bez pracy  

do ukończenia 34 roku życia/osoby powyżej 54 roku 

życia – 5 pkt. 

- kobiety – 5 pkt. 

0 lub 5 lub 10 

lub 15 

Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z załącznikami. 

Załącznik do ogłoszenia o naborze opis projektu w odniesieniu do lokalnych 

kryteriów wyboru. Wnioskodawca w sposób niebudzący wątpliwości musi 

uzasadnić w jaki sposób działania ujęte w WOP przyczyniają się do 

zaspokojenia potrzeb osób z grup de faworyzowanych. Na wnioskodawcy 

spoczywa obowiązek zapewnienia wiarygodnego wykazania, dowodu, ze 
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- osoby niepełnosprawne – 5 pkt. 

- operacja nie jest ukierunkowana na zatrudnienie osób 

z grup de faworyzowanych - 0 pkt 

projekt jest skierowany do grupy de faworyzowanej. (Zaświadczenia z PUP o 

statusie bezrobotnego nie starsze jak 30 dni na dzień złożenia wniosku lub 

załącznik do ogłoszenia o naborze  - oświadczenia o statusie wnioskodawcy – 

w przypadku osoby pozostającej bez pracy nie zarejestrowanej w PUP, 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) Wnioskodawca może wykazać, że 

poszczególne warunki przynależności do grupy de faworyzowanej spełnia 

łącznie. Punkty wówczas podlegają sumowaniu. (max 15 pkt) 

6 Wnioskodawca posiada wiedzę i/lub doświadczenie w 

zakresie planowanej operacji i dołączył dokumenty je 

potwierdzające. TAK – 15 pkt, NIE – 0 pkt 

0 lub 15 Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z załącznikami. 

Załącznik do ogłoszenia o naborze opis projektu w odniesieniu do lokalnych 

kryteriów wyboru oraz załącznik do ogłoszenia o naborze Doświadczenie 

Wnioskodawcy. 

 

 


