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PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  
PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ KOBIETY 

Lp. Nazwa kryterium 

Definicja/wyjaśnienie/uwagi 

Liczba 

punktów 
 

1.0 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.  

Ocena jest dokonywana przed wezwaniem do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień bez 

możliwości rewizji oceny po ich usunięciu lub złożeniu wyjaśnień. 

Max 3 

1.1 Rozpatrywany produkt/ usługa stanowi główny profil podejmowanej 

działalności gospodarczej 

3 

1.2 Rozpatrywany produkt/ usługa nie jest głównym profilem podejmowanej 

działalności gospodarczej 

1 

1.3 operacja nie spełnia kryterium 0 

2.0 Nowy sposób wykorzystania charakterystycznych obiektów wiejskich 
W ramach realizacji operacji istniejący obiekt charakterystyczny dla „dawnej wsi” np. kuźnia, 

młyn, stodoła, zostaje zaadoptowany na prowadzenie działalności gospodarczej, przy czym 

muszą w nim pozostać elementy charakterystyczne dla pierwotnego wyglądu i/lub przeznaczenia 

budynku. 

1 

2.1 operacja spełnia kryterium 1 

2.2 operacja nie spełnia kryterium 0 

3.0 Innowacyjność branżowa  
Wnioskodawca ubiegający się o punkty w tym kryterium musi dołączyć wydruki wykonane 

bezpośrednio z CEIDG potwierdzające spełnianie tego kryterium, opatrzone datą elektroniczną 

nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed dniem złożeniem wniosku.  
Rozpatruje się główny numer PKD, poprawnie wskazany we wniosku i biznesplanie oraz 

odpowiadający całościowemu zakresowi realizowanej operacji. Ocena jest dokonywana na 

podstawie wydruków z CEIDG oraz właściwego doboru kodu PKD w stosunku do realizowanej 

operacji. Z CEIDG musi wynikać, iż w danej gminie żadna z istniejących firm nie ma 

przeważającego kodu PKD identycznego co kod główny wskazany poprawnie przez 

wnioskodawcę dla realizowanej operacji.  

Max 3 

3.1 PKD nie występuje na obszarze gminy w której będzie realizowana operacja 1 

3.2 PKD nie występuje na obszarze co najmniej 3 gmin LGD 2 

3.3 PKD nie występuje na obszarze LGD (6 gmin) 3 

3.4 operacja nie spełnia kryterium 0 

4.0 Wnioskodawca podejmuje działalność w branży kluczowej dla rozwoju 

obszaru LSR zgodnie z nr sekcji PKD wskazanym w LSR 
Branże wskazane według sekcji PKD 2007 – Usługi związane z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi (I), Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (R), Handel hurtowy 

i detaliczny (G). 
Punkty w tym kryterium są przyznawane, jeżeli kod PKD wskazany przez wnioskodawcę jako 

przeważający lub dodatkowy jest związany z zakresem planowanej do realizacji operacji. 

Ocena jest dokonywana przed wezwaniem do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień bez 

możliwości rewizji oceny po ich usunięciu lub złożeniu wyjaśnień 

1 

4.1 operacja spełnia kryterium 1 

4.2 operacja nie spełnia kryterium 0 

5.0 W ramach prowadzonej działalności gospodarczej planuje się sprzedaż 

usług i/lub produktów za pośrednictwem własnego sklepu internetowego 

Max 3 
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Punkty są przyznawane na podstawie analizy wniosku i biznesplanu z której wynika, iż 

zaplanowano wystarczające środki na stworzenie sklepu internetowego oraz wnioskodawca 

przedstawił minimum jedną ofertę zawierającą parametry techniczne kupowanej usługi/produktu. 

Ocena jest dokonywana przed wezwaniem do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień bez 

możliwości rewizji oceny po ich usunięciu lub złożeniu wyjaśnień.  

5.1 głównym profilem działalności firmy będzie internetowa sprzedaż produktów, 

znacząca cześć wydatków stanowiących podstawę wyliczenia kwoty pomocy to 

koszty związane z rozwinięciem takiej formy sprzedaży.   

3 

5.2 w ramach operacji będzie prowadzona internetowa sprzedaż wysyłkowa 1 

5.3 operacja nie spełnia kryterium 0 

6.0 Wpływ operacji na ochronę środowiska naturalnego i/lub przeciwdziałające 

zmianom klimatu 
Ocena jest dokonywana przed wezwaniem do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień bez 

możliwości rewizji oceny po ich usunięciu lub złożeniu wyjaśnień. 

Max 3 

6.1 w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji zaplanowano koszty na 

rozwiązania technologiczne będące odnawialnymi źródłami energii tj.  

 – instalacje wykorzystujące energię słońca (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 

6.2 w ramach operacji zaplanowano działania mające pozytywny wpływ na ochronę 

środowiska naturalnego i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu  

1 

6.3 operacja nie spełnia kryterium 0 

7.0 Operacja spełnia więcej niż jeden wskaźnik rezultatu wskazany do 

osiągnięcia w danym naborze 

1 

7.1 operacja spełnia kryterium 1 

7.2 operacja nie spełnia kryterium 0 

8.0 Operacja jest realizowana w miejscowości zamieszkałej poniżej: 
Weryfikacja na podstawie bieżących danych gminnych  

Max 3 

8.1 5 000 mieszkańców 1 

8.2 4 000 mieszkańców 2 

8.3 2 000 mieszkańców 3 

8.4 operacja nie spełnia kryterium 0 

9.0 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.  

2 

 

9.1 Wnioskodawca konsultował poprawność opracowanego wniosku i biznesplanu  2  

9.2 operacja nie spełnia kryterium 0 

10.0 Kompletność dokumentacji konkursowej 

 

Max 3 
(Możliwość 

wielokrotneg

o wyboru) 

10.1 Dokumentacja konkursowa zawiera wszystkie niezbędne załączniki i poprawnie 

wypełnione pozycje we wniosku 

1 

10.2 Wszystkie pozycje biznesplanu są poprawnie opisane i wyliczone, są 

kompatybilne względem siebie oraz zapisy biznesplanu są spójne z zapisami 

1 
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wniosku o przyznanie pomocy. 

10.3 Uzasadnienie operacji z celami LSR oraz kryteriami wyboru jest przejrzyste, 

czytelne i zgodne z przedstawionymi dokumentami. 

1 

10.4 operacja nie spełnia kryterium 0 

Maksymalna liczba - 23 punkty 

Minimalna liczba, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 30% 

 
 


