
Kryteria wyboru operacji  

Przedsięwzięcie 2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczej. 

Kryterium Opis Punktacja 

Wpływ operacji na 

osiągnięcie wskaźników w 

LSR 

Preferuje operacje przyczyniające się do 

osiągnięcia wskaźników zawartych w 

Lokalnej Strategii Rozwoju 

0 - brak 

1 - niewielki 

2 - średni 

3 - znaczny 

Stopień przygotowania 

operacji do realizacji  

Preferuje operacje obciążone małym 

ryzykiem niepowodzenia projektu 

(kompletność wniosku i załączników: ważne 

pozwolenie na budowę/zgłoszenie, 

poprawny kosztorys inwestorski, zgodę 

właścicieli/współwłaścicieli na realizację 

operacji, inne wymagane zgody i 

pozwolenia, inne wymagane załączniki).  

0 – wniosek i załączniki niekompletne 

(poważne uchybienia) 

1 – brak jednego lub błędy w załącznikach 

(wniosek i załączniki z uchybieniami) 

2 – posiada zasadnicze zgody i decyzje 

(niewielkie uchybienia we wniosku i 

załącznikach) 

3 – posiada wszystkie wymagane decyzje i 

zgody, wniosek i załączniki kompletne 

(dopuszczalne niewielkie uchybienia 

formalne) 

Generowanie miejsc pracy Preferuje operacje zakładające utworzenie 

większej niż wymagana liczby miejsc pracy 

0 – utworzenie wymaganej liczby miejsc 

pracy 

+ 1 punkt za każde dodatkowe utworzone 

miejsce pracy 

Innowacyjność operacji Preferuje operacje zawierające innowacyjne 

rozwiązania – wprowadzenie nowego 

produktu, usługi, procesu, metody 

marketingowej, modelu organizacyjnego w 

przedsiębiorstwie 

0 – nie zawiera 

1 – operacja innowacyjna w skali gminy 

2 – operacja innowacyjna w skali obszaru 

WLGD 

3 - operacja innowacyjna w skali 

województwa 

4 - operacja innowacyjna w skali kraju 

Zastosowanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu 

Preferuje operacje uwzględniające 

zastosowanie rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska lub klimatu 

0 – nie zawiera 

1 – zawiera   

Wykorzystanie lokalnych 

produktów rolnych  

Preferuje operacje realizowane przez 

podmioty zakładające działalność, której 

podstawę będą stanowiły lokalne produkty 

rolne (wytwarzane na obszarze WLGD)  

0 – nie przewiduje  

1 – zakłada wykorzystanie   



 

Zaspokajanie potrzeb grup 

defaworyzowanych 

Preferuje operacje ukierunkowane na 

zaspokojenie potrzeb grup 

defaworyzowanych ze względu na dostęp do 

rynku pracy, określonych w LSR: bezrobotni, 

niepełnosprawni, osoby w wieku 50+, osoby 

w wieku do 30 lat.  

0 – wnioskodawca nie należy do żadnych 

z grup defaworyzowanych lub w 

przypadku osób prawnych żaden ze 

wspólników/udziałowców nie należy do 

żadnej z grup  

1 - wnioskodawca należy do jednej z grup 

defaworyzowanych lub w przypadku osób 

prawnych co najmniej jeden ze 

wspólników/udziałowców należy do 

jednej z grup  

+ 1 punkt za przynależność do drugiej lub 

każdej następnej grupy defaworyzowanej  

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru 

operacji określone minimalną liczbą punktów 

5 punktów 


