
. 
Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  
„EUROGALICJA” 

 

Kryteria wyboru operacji przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Eurogalicja” w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność                   

na lata 2016-2023 

 

1. Wykaz kryteriów wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Eurogalicja” w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 - Cel ogólny nr 2: Wzrost aktywności gospodarczej obszaru LSR na rzecz 

konkurencyjności i zatrudnienia do 2023 r.  (przedsiębiorczość - rozwój działalności gospodarczej) 

 

Lp. 
Kryterium lokalne 

oceny operacji 
Opis kryterium lokalnego oceny operacji Punktacja Sposób oceny 

1 Kwalifikacje i 

doświadczenie 

wnioskodawcy 

Preferuje wnioskodawców (w przypadku osoby fizycznej 
prowadzącej działalność gospodarczą) lub pracowników 

zatrudnionych na umowę o pracę w przedsiębiorstwie 
wnioskodawcy posiadających kwalifikacje i/lub 
doświadczenie w branży, w której chcą rozwijać 
przedsiębiorstwo. Należy udokumentować kwalifikacje 
i/lub doświadczenie i opisać powiązanie z planowaną 
operacją. 

brak kwalifikacji i doświadczenia - 0 pkt 

wnioskodawca wykazał kwalifikacje - 1 pkt 

-  wnioskodawca wykazał doświadczenie - 1 pkt 

0 lub 1 lub 

2 pkt 

 

Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z 

załącznikami. 

2 Zasoby 

odpowiednie do 

przedmiotu 

operacji 

Wnioskodawca posiada niezbędne zasoby finansowe, 
techniczne i organizacyjne które umożliwiają prawidłową 

realizację operacji. 
- zasoby finansowe (Wnioskodawca wykazał posiadanie 

min. 30% środków finansowych na pokrycie kosztów 
kwalifikowalnych operacji) – 3 pkt. 

- zasoby techniczne (Wnioskodawca wykazał posiadanie 

1 lub 2 lub 

3 lub 4 lub 

5 pkt 

Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z 

załącznikami. Jako dokumenty potwierdzające 

posiadanie zasobów finansowych wnioskodawcy 

uznaje się wyłącznie: 

- wyciąg z rachunku bankowego wnioskodawcy, 

- promesa kredytowa wydana przez bank. 

Jako dokumenty potwierdzające posiadane zasoby 
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zasobów technicznych związanych z zakresem operacji) – 
1 pkt 

- zasoby kadrowe i organizacyjne (Wnioskodawca na dzień 
składania wniosku posiada min. 1 zatrudnionego 
pracownika w wymiarze 1 pełnego etatu (nie wliczając 
właściciela prowadzącego indywidualną działalność 

gospodarczą) – 1 pkt. 
 
Ocena od 1 do 5 pkt 

kadrowe i organizacyjne Wnioskodawcy uznaje się 

umowy o pracę lub deklaracje ZUS DRA wraz z 

załącznikami. 

Jako dokumenty potwierdzające posiadanie zasobów 

technicznych Wnioskodawcy uznaje się ewidencje 

środków trwałych lub faktury zakupu posiadanych 

urządzeń. 

3 Wsparcie grup 

defaworyzowanych 
Preferuje operacje, których osoba planowana do 
zatrudnienia w wyniku realizacji tej operacji należy do 

grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku 
pracy zdefiniowanych w LSR. Wykazać przynależność do 
co najmniej jednej niżej wymienionej grupy 
defaworyzowanej ze względu na dostęp do rynku pracy. 
Zdefiniowane grupy defaworyzowane to:  

 osoby bezrobotne do 25 r.ż. z brakiem lub krótkim 

doświadczeniem zawodowym (do 2 lat);  
 osoby bezrobotne z niskim poziomem 

wykształcenia (średnim i niższym);  
 osoby niepełnosprawne 

- operacja nie przewiduje zatrudnienia  osoby z ww. grup - 

0 pkt 
 - operacja przewiduje zatrudnienie  co najmniej 1 osoby z 
ww. grup - 5 pkt 

0 lub 5 pkt 

Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z 

załącznikami. 

4 Innowacyjność 
operacji 

 

Preferuje operacje innowacyjne co najmniej w skali 

obszaru LSR. Kryterium odnosi się wyłącznie do 
innowacyjności w ujęciu produktowym rozumianej jako 
nowy lub znacząco ulepszony produkt lub usługa.  

-  operacja nie jest innowacyjna - 0 pkt 
-  operacja jest innowacyjna w skali obszaru LSR - 5 pkt 

 

0 lub 5 pkt 

Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z 

załącznikami, polegać będzie na porównaniu 

planowanych do uruchomienia innowacyjnych usług 

lub produktów wymienionych w biznesplanie w 

tabeli ,,Prognoza poziomu cen i wielkości sprzedaży” 

z dostępnymi na obszarze LSR produktami lub 

usługami 

5 Czas realizacji 
operacji 

Preferuje operacje, które realizowane będą do 12 miesięcy 0 lub 2 pkt Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z 
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od podpisania umowy o dofinansowanie operacji. Dołączyć 

harmonogram działań przewidzianych w projekcie. 

 

- operacja będzie realizowana przez okres powyżej 12 
miesięcy - 0 pkt 

-  operacja będzie realizowana przez okres do 12 miesięcy - 

2 pkt 

załącznikami. 

6 Wpływ operacji na 

poprawę stanu 

środowiska 

naturalnego lub 

klimatu obszaru 

LSR  

Preferuje się operacje mające pozytywny wpływ na stan 

środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR. Przez 

operacje mające pozytywny wpływ na stan środowiska 

naturalnego rozumie się operacje zmniejszające emisję 

hałasu, zanieczyszczeń lub promieniowania poprzez 

modernizację dotychczasowego źródła emisji lub 

zastąpienie go innym urządzeniem, maszyną, środkiem 

transportu lub rozwiązaniem technicznym. Za operacje 

spełniające to kryterium uznaje się takie, w których min. 

10% kosztów kwalifikowalnych dotyczy rozwiązań 

mających pozytywny wpływ na stan środowiska 

naturalnego lub klimatu obszaru LSR 

- operacja nie ma pozytywnego wpływu na stan środowiska 

naturalnego lub klimatu obszaru LSR – 0 pkt 

- operacja ma pozytywny wpływ na stan środowiska 

naturalnego lub klimat obszaru LSR – 4 pkt 

 

 

0 lub 4 pkt 

Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z 

załącznikami. 

7 Wkład własny 

wnioskodawcy w 

finansowanie 

projektu 

Preferuje się projekty, w których wkład własny 

wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy określoną 

w Programie. Celem jest promowanie projektów 

angażujących środki inne niż środki Programu. W ramach 

kryterium oceniana będzie wielkość zaangażowanych 

środków własnych wnioskodawcy w ramach wymaganego 

wkładu własnego w realizację projektu. Premiowane będą 

projekty, w których wnioskodawcy deklarują wkład własny 

na poziomie wyższym niż minimalny określony w 

rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

0 lub 2 lub 

4 lub  6 pkt 

Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z 

załącznikami. 
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24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i 

trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 

 

0 pkt - wnioskodawca deklaruje wkład własny na 

minimalnym wymaganym poziomie 2 pkt - 

deklarowany wkład własny jest wyższy od 

minimalnego o max 5 -10 % (włącznie) 

4 pkt - deklarowany wkład własny jest wyższy od 

minimalnego o wartość w przedziale od powyżej 

10 -15 % (włącznie) 

6 pkt - deklarowany wkład własny jest wyższy od 

minimalnego powyżej 15 % 

 

8 Wnioskodawca 

rozwija działalność 

w branży 

uznanych jako 

priorytetowe  

Preferuje się projekty które umożliwią rozpoczęcie 

działalności w branżach uznanych za priorytetowe. Są to 

PKD: 32.30.Z; 30.12.Z; 38.22.Z; 38.11.Z; 38.12.Z; 

41.10.Z; 55.20.Z; 55.10.Z; 56.10.A ; 77.21.Z; 81.30.Z; 

93.13.Z; 93.21.Z; 71.11.Z; 86.90.A; 87.10.Z; 62.03.Z; 

62.09.Z; 75.00.Z; 73.11.Z 

 

- 0 pkt – planowana operacja nie dotyczy branży uznanej 

jako priorytetowa lub wartość planowanej  sprzedaży w 

ramach kodu PKD branży priorytetowej stanowi do 50% 

całej sprzedaży, 

- 4 pkt - planowana operacja dotyczy branży uznanej jako 

priorytetowa i wartość planowanej  sprzedaży w ramach 

kodu PKD branży priorytetowej stanowi powyżej 50% 

całej sprzedaży 

0 lub 4 pkt 

Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z 

załącznikami. 

9 Miejsce realizacji 

operacji 

Preferuje się operacje realizowane na terenie miejscowości 

o liczbie mieszkańców równej lub mniejszej niż 2,5 tys. 

osób (według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., tj. 

0 lub 2 pkt 

Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z 

załącznikami. 
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zameldowanych na pobyt stały i czasowo). 

 

- projekt realizowany na obszarze miejscowości o liczbie 

mieszkańców powyżej 2,5 tyś. osób – 0 pkt. 

- projekt realizowany na obszarze miejscowości o liczbie 

mieszkańców równej lub poniżej 2,5 tyś. osób – 2 pkt.  

 

10 Wpływ operacji na 

gospodarczą 

atrakcyjność 

obszaru LSR 

Preferowane będą operacje mające istotne znaczenie dla 

gospodarczej atrakcyjności regionu.  

- operacja jest wynikiem wdrażania własnych lub 

zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych  

(B+R) – 2 pkt 

- wnioskodawca przedstawił co najmniej 2 zobowiązania 

do współpracy (np. listy intencyjne, deklaracje 

współpracy) dotyczące nabywania produktów i usług, 

których produkcję/świadczenia uruchomione zostaną w 

ramach operacji - 4 pkt. 

- wnioskodawca przedstawił co najmniej 4 zobowiązania 

do współpracy (np. listy intencyjne, deklaracje 

współpracy) dotyczące nabywania produktów i usług, 

których produkcję/świadczenia uruchomione zostaną w 

ramach operacji - 6 pkt 

- wnioskodawca przedstawił co najmniej 6 zobowiązania 

do współpracy (np. listy intencyjne, deklaracje 

współpracy) dotyczące nabywania produktów i usług, 

których produkcję/świadczenia uruchomione zostaną w 

ramach operacji - 10 pkt 

 

0 lub 2 lub 

4 lub 6 lub 

8 lub 10 

lub12 pkt 

Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z 

załącznikami. Przedstawione dokumenty nie mogą 

być starsze niż 3 miesiące przed datą złożenia do 

biura LGD Wniosku o przyznanie pomocy. Złożone 

dokumenty dotyczyć muszą produktów lub usług 

których dotyczy zakres rzeczowy operacji 

W przypadku prac badawczo-rozwojowych (B+R) 

ocenie podlega, czy projekt jest wynikiem wdrożenia 

prac B+R przeprowadzonych przez wnioskodawcę 

samodzielnie, bądź na jego zlecenie w okresie 

ostatnich trzech lat licząc do dnia ogłoszenia naboru. 

Wnioskodawca powinien przedłożyć następujące 

dokumenty: 

- raport z przeprowadzonych prac B+R, 

- w  przypadku, gdy prace badawczo-rozwojowe 

zostały opracowany na zlecenie wnioskodawcy:  

- umowa (zamówienie) dotycząca zlecenia 

wykonania prac B+R zapewniająca przeniesienie 

praw własności na wnioskodawcę, 

- protokół odbioru, 

- potwierdzenie dokonania płatności, 

- raport z przeprowadzonych prac B+R 

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie 

 

47 

 

Minimalna liczba punktów niezbędnych do wyboru operacji 

 

20 
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