
 

Dokument 

zmieniany 

Dotychczasowy zapis  Proponowane zmiany  Uzasadnienie zmiany 

Kryteria wyboru do 

przedsięwzięcia: 

1.2.1. 

Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej, 

1.2.2. 

Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej przez 

kobiety, 1.2.4. 

Rozwój działalności 

gospodarczej 

1. Innowacyjność produktowo - 

usługowa  

W biznesplanie wykazano, iż 

oferowane do sprzedaży 

produkty/usługi będą posiadały cechy 

innowacyjności lub będą udoskonalone 

względem już funkcjonujących na 

rynku lub do ich wytworzenia będą 

zastosowane materiały/surowce 

niestandardowe/dotychczas 

niewykorzystywane lub zastosowano 

nowy sposób dystrybucji lub reklamy. 

Przyznanie punktów przez członka 

Rady wymaga uzasadnienia 

1. Innowacyjność produktowo - usługowa  

Innowacja rozumiana jest jako wprowadzenie nowego 

produktu lub usługi dotychczas nie znanych/ nie stosowanych 

na obszarze objętym LSR. 

Pod pojęciem innowacji produktowej rozumie się 

wprowadzenie nowego lub znacząco zmodyfikowanego 

produktu pod względem parametrów technicznych, 

komponentów, materiałów, funkcjonalności dla użytkownika. 

Innowacyjność w zakresie usług rozumiana jest jako 

wprowadzenie na rynek nowej usługi. Wnioskodawca musi 

wykazać, że na obszarze objętym LSR nie ma produktu/usługi, 

które mają być wynikiem realizacji operacji. 

Doprecyzowanie 

kryterium. 

Zastosowanie się do 

wystąpienia pokontrolnego 

nr 12/2017 z dnia 

31.01.2018 r. w kryterium 

nr 1 Innowacyjność 

produktowa- usługowa. 

Brak opisu cech 

innowacyjności. Brak 

sposobu punktowania w 

ramach ww. kryterium. 

 
1.1 operacja spełnia kryterium – 3 pkt 

1.2 operacja nie spełnia kryterium – 0 pkt    

Kryteria wyboru do 

przedsięwzięcia: 

1.2.1.Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej, 

1.2.2. 

Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej przez 

kobiety,  

1.2.4. Rozwój 

działalności 

gospodarczej 

Wpływ operacji na ochronę 

środowiska i/lub przeciwdziałające 

zmianom klimatu – max 3 pkt 

Wpływ operacji na ochronę środowiska naturalnego i/lub 

przeciwdziałające zmianom klimatu – max 3 pkt 

Doprecyzowanie 

kryterium. Wymienione 

zostały działania za które 

przyznawane będą 3 

punkty.  

 

W budżecie operacji zaplanowano min. 

5% środków na działania mające 

wpływ na ochronę środowiska i/lub 

przeciwdziałające zmianom klimatu – 

1 pkt 

W zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji zaplanowano 

minimum 30% kosztów na rozwiązania technologiczne będące 

odnawialnymi źródłami energii tj.  

 – instalacje wykorzystujące energię słońca (np. kolektory 

słoneczne, fotowoltaika); 

- jednostki wykorzystujące energię geotermalną; 

- pompy ciepła; 

- małe elektrownie wodne; 

- elektrownie wiatrowe; 

- instalacje wykorzystujące biomasę i biogaz; 

- budynki niskoemisyjne (tzw. pasywne) 

- w przypadku zakupu środka transportu – zakup samochodu 

elektrycznego 



 

 3 pkt 

W budżecie operacji zaplanowano min. 

50% środków na działania mające 

wpływ na ochronę środowiska 

naturalnego i/lub przeciwdziałające 

zmianom klimatu – 3 pkt 

W zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji zaplanowano 

minimum 30 % kosztów na działania mające pozytywny 

wpływ na ochronę środowiska naturalnego i/lub 

przeciwdziałające zmianom klimatu -  1 pkt 

operacja nie spełnia kryterium – 0 pkt operacja nie spełnia kryterium – 0 pkt 

Kryteria wyboru do 

przedsięwzięcia: 

1.1.1. Kultywowanie 

lokalnych tradycji i 

historii;  

1.2.5. Wzmacnianie 

potencjału 

organizacji 

pozarządowych;  

Kompletność dokumentacji 

konkursowej i uzasadnienie 

realizacji zadania – max 4 pkt 

Kompletność dokumentacji konkursowej i uzasadnienie 

realizacji zadania – max 4 pkt 

 

W kryterium rozdzielono 

podpunkt, w którym 

łącznie oceniano 

kompletność załączników i 

poprawność wypełnienia 

wniosku na dwa podpunkty 

za który można uzyskać po 

1 pkt. W podpunkcie w 

którym można było 

uzyskać 2 punkty będzie 

można uzyskać 1 punkt. 

Dokumentacja konkursowa zawiera 

wszystkie niezbędne załączniki i 

poprawnie wypełnione pozycje we 

wniosku – 1 pkt 

Dokumentacja konkursowa zawiera wszystkie niezbędne 

załączniki– 1 pkt 

Pozycje we wniosku o powierzenie grantu są poprawnie 

wypełnione – 1 pkt 

Uzasadnienie zadania z celami LSR 

oraz kryteriami wyboru jest 

przejrzyste, czytelne i zgodne z 

przedstawionymi dokumentami – 1 pkt 

Uzasadnienie zadania z celami LSR oraz kryteriami wyboru 

jest przejrzyste, czytelne i zgodne z przedstawionymi 

dokumentami – 1 pkt 

Koszty grantu są adekwatne do zakresu 

działań wskazanych we wniosku – 2 

pkt 

Koszty grantu są adekwatne do zakresu działań wskazanych 

we wniosku – 1 pkt 

Zadanie nie spełnia kryterium – 0 pkt Zadanie nie spełnia kryterium – 0 pkt 

Kryteria wyboru 

grantobiorców 

„operacja” 

Np. „operacja nie spełnia kryterium” 

„zadanie” 

Np. „Zadanie nie spełnia kryterium” 

We wszystkich kryteriach, 

w punktowaniu nastąpi 

zmiana słowa „operacja” 

na poprawną nazwę 

„zadanie”. 

 


