
Wykaz proponowanych zmian w Kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów  

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 

10. Wnioskodawca posiada 
doświadczenie i kwalifikacje i 
zasoby zgodne z zakresem 
planowej operacji 
Punktacja przyznana na 
podstawie wniosku i załączonej 
dokumentacji. 

Usunąć kryterium wyboru Uzasadnienie dla usunięcia kryterium wyboru: 
1.Nie zawsze podmiot, który ma doświadczenie w 
danej branży, będzie działał lepiej niż podmiot bez 
doświadczenia. 
2.Często osoby pracujące w danym zawodzie od lat, 
nie posiadają dokumentu potwierdzającego 
kwalifikacje- mają ogromną wiedzę, która zgromadzili 
w trakcie pracy, ale nie posiadają „papieru”.  
Zastosowanie kryterium nie zawsze wpływa na wybór 
„lepszych” wnioskodawców, przedsiębiorców. 

Kryteria wyboru do przedsięwzięcia: 
 
1.2.1.Podejmowanie działalności 
gospodarczej, 
 
1.2.2. Podejmowanie działalności 
gospodarczej przez kobiety,  
 
1.2.4. Rozwój działalności 
gospodarczej 
 
1.1.5. Opracowanie koncepcji ścieżek 
rowerowych na obszarze LGD 
 
1.2.3 Przedsiębiorczość młodzieży 
 

Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa LGD 
Punktacja przyznawana na 
podstawie rejestru osób, którym 
udzielono doradztwa. oraz list 
obecności na spotkaniach o 
charakterze szkoleniowym 
organizowanych przez LGD i 
odbywających się przed danym 
naborem wniosków. 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa 
LGD 
Punktacja przyznawana na podstawie 
rejestru osób, którym udzielono 
doradztwa mailowego lub osobistego. 
Konsultacji podlega wypełniony 
wniosek o przyznanie pomocy oraz 
wypełniony biznesplan. 

Ze względu na panującą epidemię COVID-19 i brak 
informacji, kiedy zakończy się ten stan, nie będzie 
można organizować spotkań w tradycyjnej formie. Ze 
względu na bezpieczeństwo mieszkańców 
potencjalnych wnioskodawców nie będzie 
punktowany udział w spotkaniach. Jednak aby 
zachować wysoka jakość składanych do ZWŚ 
wniosków i biznesplanów utrzymane zostanie 
punktowanie doradztwa – w zależności od możliwości 
będzie ono prowadzone stacjonarnie w biurze LGD lub 
doradztwo zdalne mailowe. 
 

Wnioskodawca uczestniczył w 
spotkaniu o charakterze 
szkoleniowym 1 pkt. 

usunąć 

Wnioskodawca konsultował 
poprawność opracowanego 
wniosku i biznesplanu w biurze 
LGD 1 pkt. 

Wnioskodawca konsultował 
poprawność opracowanego wniosku i 
biznesplanu - 2 pkt. 



1.2.6. Integracja branż mających 
kluczowe znaczenie dla rozwoju 
obszaru: zakwaterowanie i usługi 
gastronomiczne, kultura, rekreacja i 
rozrywka, usługi oraz handel 
 
1.3.1.Niekomercyjna i 
ogólnodostępna infrastruktura 
rekreacyjna i turystyczna 
wykorzystująca zasoby obszaru LGD 

operacja nie spełnia kryterium – 0 
pkt 
 
 
 

operacja nie spełnia kryterium – 0 pkt 
 
 

Kryteria wyboru do przedsięwzięcia: 
 
 
 
 
 
 
1.2.4. Rozwój działalności 
gospodarczej 

Wnioskowany poziom 
dofinansowania operacji jest 
niższy niż podany w ogłoszeniu o 
naborze 
Poziom dofinansowania liczony 
jest od kosztów kwalifikowanych. 
Punkty mogą być przyznane tylko 
dla jednej wagi 9.1 lub 9.2 lub 9.3. 

Usunąć kryterium W obliczu kryzysu gospodarczego związanego z 
COVID-19, trudną sytuacją firm, wnioskodawcy 
powinni mieć możliwość uzyskania jak najwyższego 
dofinansowania. Ponadto przy niewielkich kwotach 
jakie pozostają do wydatkowania oraz kończącym się 
okresie ogłaszania konkursów i wydatkowania 
środków „pozostawienie” przez wnioskodawcę 
„drobnych środków” nie pozwoli  na dofinansowanie 
kolejnej operacji , a jedynie wymusi konieczność 
ogłaszania kolejnego konkursu, dla 1 operacji.  

 Operacja zakłada utworzenie 
inkubatora przetwórstwa lokalnego 
operacja spełnia kryterium – 4 pkt 
operacja nie spełnia kryterium – 0 pkt 

W zawiązku ustaleniami warsztatu refleksyjnego z dn. 
7.02.2020 r., II bonusu finansowego część środków z II 
bonusu finansowego będzie przeznaczona na 
tworzenie Inkubatorów przetwórstwa lokalnego.  W 
ramach Rozwoju działalności gospodarczej 
promowane będą operacje w których utworzony 
zostanie inkubator przetwórstwa lokalnego. 

 Liczba podmiotów, które będą 
korzystać z inkubatora przetwórstwa 
lokalnego 
Punkty są przyznawane na podstawie 
wniosku i załączonego oświadczenia. 
z inkubatora będzie korzystać co 
najmniej 7 podmiotów  - 3 pkt 
z inkubatora będzie korzystać mniej niż 
7 podmiotów – 2 pkt 
operacja nie spełnia kryterium – 0 pkt 

Ideą inkubatora przetwórstwa lokalnego jest 
możliwość korzystania z niego (odpłatnie bądź 
nieodpłatnie) przez inne podmioty niż wnioskodawca. 
Osoba chcąca uzyskać wsparcie w tym zakresie ma 
obowiązek wskazać w biznesplanie szacunkową liczbę 
podmiotów korzystających z obiektu. Preferuje się 
wnioskodawców, którzy współpracują z jak największą 
liczbą podmiotów korzystających z infrastruktury 
inkubatora. 
 

 
 



 
 


