
 

 

dla konkursu: 1.4.1 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań  w przedsiębiorstwach   

 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA 

1. Operacja spowoduje utworzenie w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne 

a/ więcej niż 1 miejsce pracy  15 pkt. 

b/ 1 miejsce pracy  0 pkt. 

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

które będą utrzymane  przez 3 lata,  co Wnioskodawca/y powinni 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 j 15 pkt.  

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

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA 

2. Operacja jest realizowany w ramach współpracy dwóch lub więcej przedsiębiorstw 

a/ tak   20 pkt. 

b/ nie   0 pkt. 

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji które będą realizowane w  ramach współpracy między przedsiębiorcami, co 

będzie miało swoje odzwierciedlenie w podpisanej umowie współpracy określającej między innymi przedmiot, zakres oraz zasady 

współpracy, w tym w szczególności sposób finansowania wspólnej operacji pomiędzy przedsiębiorcami. W oparciu o treść umowy 

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

operację oceni spełnienie kryterium przyznając jej 20 pkt.  

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

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA 

3. Operacja wprowadza innowacyjne rozwiązania w przedsiębiorstwie/ach 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 j 30 pkt.  

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

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA 



4. Wnioskodawca/y wprowadza/ją rozwiązania sprzyjające ochronie klimatu lub środowiska naturalnego w 

przedsiębiorstwie: 

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 klimatu lub środowiska naturalnego, przykładowo mogą to być działania polegające na 

zwiększaniu obszarów zieleni, wymianie szczelnych gruntów na przepuszczalne, dywersyfikacja źródeł i efektywne wykorzystanie energii, 

zastosowanie 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. Wnioskodawca/y deklaruje/ą podjęcie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w postaci 

wsparcia funduszu stypendialnego na innowacje lokalne prowadzonego przez LGD 

a/ tak  10 pkt. 

b/ nie 0 pkt. 

 Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji, które zostały złożone przez Wnioskodawców deklarujących społeczną 

odpowiedzialność firmy  poprzez wsparcie funduszu stypendialnego prowadzonego przez LGD na rzecz innowacji, co deklaruje/ą 

Wnioskodawca/y w kontakcie podpisanym z LGD. W tym zakresie w oparciu o zapisy kontraktu i charakterystykę operacji przedstawioną 

w dokumentacji złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami) Rada rozpatrując operację oceni czy Wnioskodawca/y 

wypełnia/ą kryterium przyznając mu 10 pkt. 

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

 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA 

6. 1. Wnioskodawca/y korzystał/li już z wsparcia unijnego na rozwój swojego przedsiębiorstwa 

a/ nie  5 pkt. 

b/ tak   0 pkt 

 Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie Wnioskodawcy/ów który/rzy deklaruje/ą, że nie korzystał/li dotychczas z 

dofinansowania unijnego. W przypadku operacji realizowanej we współpracy przedsiębiorców, każdy z nich powinien spełnić ten 

warunek, aby punkty mogły zostać przyznane w ramach kryterium. Deklaracja powinna zostać dołączona do wniosku o przyznanie 

pomocy w formie oświadczenia przedsiębiorcy/ów. W tym zakresie w oparciu o informacje w oświadczeniu Rada rozpatrując operację 

oceni, czy Wnioskodawca/y wypełnia/ją kryterium przyznając mu 5 pkt. 

W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że Wnioskodawca/y nie realizuje/ą kryterium. 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA 

7. Gotowość operacji do realizacji   



a/ Operacja wymaga uzyskania decyzji budowlanych i posiada wszystkie 

decyzje budowlane - prawomocne dla całego zakresu inwestycji  

10 pkt. 

b/ Operacja nie wymaga uzyskania decyzji budowlanych  10 pkt. 

c/ Operacja wymaga uzyskania decyzji budowlanych, ale jeszcze ich nie 

uzyskała  lub się jeszcze nie uprawomocniły 

0 pkt 

Założenia kryterium „a i b” wskazują na preferowanie operacji które posiadają wymagane decyzje budowlane lub nie wymagają takich 

decyzji W tym zakresie Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku  pisemną informację na jakim etapie przygotowania 

budowlanego jest operacja oraz ją 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 7 nie sumuje się punktów, tylko należy wybrać jeden obszar, który najtrafniej pasuje do opisu we wniosku 

złożonym przez wnioskodawcę. 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA 

8. Wnioskodawca/y deklaruje/ą we wniosku większy niż wymagany wkład własny od minimalnego wkładu 

wymaganego w konkursie 

a/co najmniej 10 punktów procentowych  15 pkt. 

b/co najmniej 5 punktów procentowych  10 pkt. 

c/ co najmniej 3 punktów procentowych  5 pkt. 

d/ poniżej 3 punktów procentowych  0 pkt. 

Założenia kryterium „a, b, c” wskazują na preferowanie operacji w której Wnioskodawca/y deklaruje/ą większy wkład własny niż 

wymagany w ogłoszonym konkursie. W tym zakresie w oparciu o informacje finansowe przedstawione w dokumentacji złożonej w ramach 

naboru (wniosek wraz z załącznikami) Rada rozpatrując operację oceni wielkość wkładu własnego Wnioskodawcy przyznając operacji 

odpowiednio 5, 10, 15 pkt.  

W ramach kryterium „d” Rada nie przyznaje żadnego punktu. 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA 

9. Operacja dostarcza tzw. ”wartość dodaną” projektu: 

a/ tak 10 pkt. 

b/ nie 0 pkt 

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji które zapewnia realizację dodatkowych przedsięwzięć, które są 

uzupełnieniem tych wskazanych  w LSR oraz osiąga zamierzone cele przy wykorzystaniu jak najmniejszych nakładów finansowych zgodnie 

z zasada racjonalności. Wartość dodaną, jaka ma zostać osiągnięta dzięki realizacji operacji, należy wykazać już na etapie przygotowania 

wniosku o wsparcie. Należy też zaplanować sposób pomiaru jej osiągania określając w opisie zadania wskaźnik produktu i rezultatu. 

Rada rozpatrując operację oceni realizację wskaźnika przyznając  10 pkt. 

W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że operacja nie realizuje/ą kryterium. 

 

RAZEM 135 pkt. min. 90 

 

 POWIĄZANIE KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH Z DIAGNOZĄ DO LSR 

 

dla konkursu: 1.4.1 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań  w przedsiębiorstwach 

Kryterium nr 1 

Premiowanie projektów zakładających utworzenie więcej niż jednego miejsca pracy ma na celu zwiększenie efektywności wydatkowania środków w 
ramach LSR, w szczególności w kontekście problemów zdiagnozowanych w obszarze „rynek pracy” 

 



Kryterium nr 2 

Kryterium istotne w kontekście problemów zdiagnozowanych obszarach „potencjał gospodarczy”, „rynek pracy” oraz „kapitał intelektualny i 

społeczny”. Projekty realizowane w partnerstwie mają szerszy zasięg działania i są w stanie wygenerować większe oddziaływanie na sfery 

deficytowe. 

 

Kryterium nr 3 

Kryterium powiązane z deficytami zdiagnozowanymi w obszarze „innowacyjność i efektywność przedsiębiorstw” oraz „potencjał gospodarczy”. 

Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach jest o tyle istotne, iż  podnosi konkurencyjność przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, zwiększa jego szanse 

na rozwój, co przekłada się z kolei na rynek pracy i wyższą zdolność do generowania nowych miejsc pracy. 

 

Kryterium nr 4 

Biorąc pod uwagę  zasadę zrównoważonego rozwoju, oraz dużą ilość obszarów cennych środowiskowo na terenie LGD istotną kwestą staje się 

realizowanie inwestycji sprzyjających ochronie klimatu, lub mających na niego co najmniej neutralny wpływ. Z przeprowadzonej diagnozy wprost 

wynika potrzeba działań zmierzających do zachowania równowagi lokalnych ekosystemów, co nie będzie możliwe bez działań na rzecz ochrony 

klimatu.(LSR str 11 

 

Kryterium nr 5 

Kryterium powiązane z deficytami zdiagnozowanymi w obszarze „innowacyjność i efektywność przedsiębiorstw” oraz „potencjał gospodarczy”. 

Kryterium premiuje przedsięwzięcia pozytywnie wpływające na obszary „kapitał intelektualny i społeczny” oraz „innowacyjność i efektywność 

przedsiębiorstw” 

 

Kryterium nr 6 

Kryterium powiązane z diagnozą w obszarze „potencjał gospodarczy”. Intencją wprowadzenia uprzywilejowania punktowego dla podmiotów nie 

korzystających dotychczas ze wsparcia w ramach funduszy europejskich jest przeciwdziałanie kumulacji pomocy w kilku przedsiębiorstwach o 

dużym potencjale aplikacyjnym, oraz minimalizowanie ryzyka przekroczenia dopuszczalnych limitów pomocy publicznej. 

  

Kryterium nr 7 

Kryterium ma na celu wybór operacji, o których wiadomo, że są możliwe do zrealizowania. Odzwierciedla priorytety gospodarcze oraz deficyty 

rozwojowe zdiagnozowane w czasie konsultacji społecznych w obszarze „rynek pracy”, „potencjał gospodarczy” oraz „innowacyjność i 

efektywność przedsiębiorstw” 

 

Kryterium nr 8 

Kryterium powiązane z diagnozą w obszarze „potencjał gospodarczy” oraz „innowacyjność i efektywność przedsiębiorstw”. Ma zachęcać 

potencjalnych beneficjentów do aktywnego poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania inwestycji lub angażowania większego zasobu 

własnego w celu zwiększenia potencjału danej inwestycji. 

 

Kryterium nr 9 

Wartość dodana projektu, czyli indywidualny wpływ realizowanego działania na otoczenie, mierzony specyficznymi dla projektu wskaźnikami. Ma 

na celu zwiększenie efektywności środków  dedykowanych w ramach LSR w obszarach zdiagnozowanych jako deficytowe w częściach „rynek 

pracy” „potencjał gospodarczy” oraz „innowacyjność i efektywność przedsiębiorstw” 

 

 

 

 

 


