
 

Kryteria merytoryczne-punktowe wyboru operacji 
dla wnioskodawców składających wniosek w ramach współpracy między przedsiębiorcami 

 

 

CEL 1.4 WZROST POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTW Z OBSZARU LSR, W OPARCIU O 

INNOWACYJNOŚĆ, ZASOBY LOKALNE I ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNĄ OBSZARU W 

OKRESIE 2016-2023 – przedsięwzięcie 1.4.1 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach 

 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA 

1. Liczba partnerów:  

a/ powyżej 4 partnerów 10 pkt. 

b/ od 3 do 4 partnerów 5 pkt. 

c/ 2 partnerów 0 pkt. 

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie wniosków, które zostaną złożone w ramach współpracy więcej niż 4 

przedsiębiorców. 

W ramach kryterium „b” wskazują na preferowanie wniosków, które zostaną złożone w ramach współpracy od 3 do 4  

przedsiębiorców. 

W ramach kryterium „c” nie przyznaje się punktów. 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA 

2. Doradztwo w LGD 

a/ tak 10 pkt. 

b/ nie 0 pkt. 

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji, które były przygotowane przez wnioskodawców w ramach 

uzyskanego doradztwa w Biurze LGD. W tym zakresie w oparciu o charakterystykę operacji przedstawioną w dokumentacji 

złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami), Rada rozpatrując operację oceni, czy wnioskodawca korzystał z 

doradztwa w LGD, przyznając operacji 10 pkt.  

W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu, uznając, że wniosek nie realizuje założeń kryterium. 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA 

3. Operacja wprowadza innowacyjne rozwiązania  zgodnie z definicją LGD 



a/ tak  30 pkt. 

b/ nie   0 pkt. 

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji, których realizacja przyczyni się do wprowadzenia innowacji w 

ramach prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującą definicją w ramach LSR: wprowadzenie nowego lub ulepszonego 

produktu, usługi, procesu, organizacji w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku lokalnym. W tym zakresie w 

oparciu o charakterystykę operacji przedstawioną w dokumentacji złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami), 

Rada rozpatrując operację, oceni spełnienie warunku innowacyjności, przyznając operacji 30 pkt.  

W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że Wnioskodawcy nie wypełnili kryterium. 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA 

4. 

 
Operacja wprowadza rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska naturalnego: 

a/ inwestycyjne  10 pkt. 

b/ edukacyjne  10 pkt. 

c/żadne z powyższych 0 pkt. 

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji, których realizacja przyczyni się do inwestycji, w ramach której 

podjęte zostaną działania sprzyjające ochronie środowiska naturalnego; przykładowo mogą to być działania polegające na 

zwiększaniu obszarów zieleni, wymianie szczelnych gruntów na przepuszczalne, dywersyfikacji źródeł i efektywnym 

wykorzystaniu energii, zastosowaniu rozwiązań gwarantujących oszczędność surowcową, w tym oszczędność wody, itp. na 

obszarze LGD. W tym zakresie w oparciu o charakterystykę operacji przedstawioną w dokumentacji złożonej w ramach naboru 

(wniosek wraz z załącznikami), Rada rozpatrując operację, oceni wkład inwestycyjny w ochronę klimatu czy środowiska 

naturalnego, przyznając operacji 10 pkt.  

Założenia kryterium „b” wskazują na preferowanie operacji, których realizacja przyczyni się do przeprowadzenia 

dodatkowych działań edukacyjnych dotyczących wpływu procesów klimatycznych czy degradacji środowiska naturalnego na 

życie społeczne i gospodarcze obszaru LGD. W tym zakresie w oparciu o charakterystykę operacji przedstawioną w 

dokumentacji złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami), Rada rozpatrując operację, oceni pomysł i jakość 

działań edukacyjnych założonych w ramach operacji, przyznając jej 10 pkt.  

W ramach kryterium „c” Rada nie przyznaje żadnego punktu, uznając, że wniosek nie realizuje żadnego z powyższych 

kryteriów. 

W ramach całego kryterium nr 4 jest możliwe sumowanie się punktów, w przypadku kiedy Rada uzna, że operacja spełnia 

zarówno kryterium a i b we wniosku złożonym przez Wnioskodawcę. 

 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA 

5. Gotowość operacji do realizacji   

a/ Operacja wymaga uzyskania pozwoleń, zezwoleń, decyzji itp. 

wymaganych przez odrębne przepisy prawa i posiada je 

prawomocne dla całego zakresu inwestycji  

10 pkt. 

b/ Operacja nie wymaga uzyskania pozwoleń, zezwoleń, decyzji 

wymaganych przez odrębne przepisy prawa 

10 pkt. 

c/ Operacja wymaga uzyskania pozwoleń, zezwoleń, decyzji 

wymaganych przez odrębne przepisy prawa, ale jeszcze ich nie 

uzyskała  lub się jeszcze nie uprawomocniły 

0 pkt. 

Założenia kryterium „a i b” wskazują na preferowanie operacji, które posiadają prawomocne wymagane decyzje, 

pozwolenia, itp. lub nie wymagają takich decyzji. W tym zakresie Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku 



pisemną informację na jakim etapie przygotowania w tym zakresie jest operacja oraz to udokumentować. W oparciu o 

informacje przedstawione w dokumentacji złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami), Rada rozpatrując 

operację, sprawdzi gotowość operacji do realizacji, przyznając jej 10 pkt.  

W ramach kryterium „c” Rada nie przyznaje żadnego punktu, uznając, że wniosek nie jest w wystarczającym stopniu 

gotowy do realizacji. 

W ramach całego kryterium nr 5 nie sumuje się punktów, tylko należy wybrać jeden obszar, który najtrafniej pasuje do 

opisu we wniosku złożonym przez wnioskodawcę. 

 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA 

6. Termin złożenia wniosku 

a/ do 5 dni od dnia trwania naboru wniosków  15 pkt. 

b/ do 10 dni od dnia trwania naboru wniosków 10 pkt. 

 c/powyżej 10 dni trwania naboru wniosków 0 pkt. 

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie wniosków, które zostaną złożone w biurze LGD do 5 dni od dnia 

trwania ogłoszonego naboru. 

W ramach kryterium „b” wskazują na preferowanie wniosków, które zostaną złożone w biurze LGD do 10 dni od dnia 

trwania ogłoszonego naboru. 

W ramach całego kryterium nr 6 nie sumuje się punktów. 

 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA 

7. Operacja spowoduje utworzenie w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne 

a/ 1 miejsce pracy 15 pkt. 

b/ 0 miejsc pracy 0 pkt. 

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji, których realizacja przyczyni się do utworzenia 1 miejsca 

pracy w ramach projektu sieciowego, które będzie utrzymane przez 3 lata od otrzymania płatności ostatecznej, co 

Wnioskodawca powinien wykazać we wniosku. W tym zakresie w oparciu o charakterystykę operacji przedstawioną w 

dokumentacji złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami), Rada rozpatrując operację, oceni spełnienie 

warunku kryterium, przyznając operacji 15 pkt.  

W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu, uznając, że Wnioskodawca nie wypełnił kryterium. 

 

Max 110   Min 60 

 

 


