Zał. Nr 2
Lokalne kryteria oceny operacji dla projektów z zakresu § 2 ust. 1 pkt. 2 a, d Rozporządzenia*
tj. podejmowania działalności gospodarczej oraz podnoszenia kompetencji
LP

1

NAZWA
KRYTERIUM

Projekt zakłada
utworzenie miejsca
pracy

ZAKRES PUNKTÓW

1)
2)
3)

UWAGI

Co najmniej 3 miejsca pracy – 10 pkt.
2 miejsca pracy – 5 pkt.
1 miejsce pracy – 1 pkt.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia MRiRW z dnia
24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego PPROW 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z
późn. zm.) przez miejsce pracy rozumie się
samozatrudnienie tj. zgłoszenie podmiotu ubiegającego
się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia
emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia
wypadkowego i podleganie tym ubezpieczeniom do
dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności
końcowej lub utworzenie co najmniej jednego miejsca
pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, a
także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w
którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności
końcowej (zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub
spółdzielczej
umowy
o
pracę).
Zatrudnienie
pracowników musi mieć miejsce przed złożeniem
wniosku o płatność ostateczną.
Weryfikacja na podstawie danych zawartych we wniosku i
Biznesplanie. Dane muszą być ze sobą tożsame.

1)

2

Innowacyjność
projektu

2)

3)

3

4

Wnioskodawca należy
do grup
defaworyzowanych ze
względu na dostęp do
rynku pracy,
określonych w LSR

Status Wnioskodawcy

1)
2)

Projekt jest innowacyjny zgodnie z
kryterium zawartym w LSR, weryfikacja
kryterium na podstawie opinii/
zaświadczenia/ innego dokumentu
potwierdzającego innowacyjność wydanego
przez uprawioną instytucję – 5 pkt. – 3 pkt
Projekt zawiera elementy innowacyjne w
odniesieniu do obszaru LGD, zgodnie z
kryterium zawartym w LSR, weryfikacja na
podstawie opisu – 3 pkt. – 1 pkt
Projekt nie spełnia kryterium
innowacyjności lub nie zawiera elementów
innowacyjnych – 0 pkt.
TAK –3 pkt
NIE – 0 pkt

Definicja innowacyjności zawarta jest w LSR.
Elementy innowacyjne (1 pkt) odnoszą się wyłącznie do
obszaru LGD, natomiast kryterium innowacyjności (3 pkt)
nie jest ograniczone obszarem LGD.
Weryfikacja kryterium na podstawie opisu w Karcie opisu
spełniania lokalnych kryteriów i/lub załączonych
dokumentów, potwierdzających innowacyjność.

Weryfikacja na podstawie Karty opisu spełniania lokalnych
kryteriów.

1) Wnioskodawca jest osobą długotrwale
bezrobotną – 10 pkt. 6 pkt.
2) Wnioskodawca jest osobą bezrobotną
zarejestrowaną w PUP, nie spełniająca statusu
osoby długotrwale bezrobotnej – 6 pkt. 4 pkt
3) Wnioskodawca jest osobą pozostającą bez
pracy (osoba bezrobotna niezarejestrowana w
PUP) – 5 pkt. 3 pkt
4) Wnioskodawca jest osobą zatrudnioną w
ramach umowy o pracę lub umowy
cywilnoprawnej, lub jest na emeryturze lub
rencie – 3 pkt. 2 pkt
5) Brak możliwości weryfikacji statusu
Wnioskodawcy np. z powodu braku
oświadczenia /zaświadczenia – 0 pkt.

1

Długotrwale bezrobotni
- młodzież ( poniżej 25 r. ż.) – osoby bezrobotne
nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, w tym nie
zarejestrowane w PUP;
- dorośli (powyżej 25 lat) – osoby bezrobotne
nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy, w tym nie
zarejestrowane w PUP;
- osoba bezrobotna pozostająca w rejestrze PUP łącznie
przez okres ponad 12 m-cy w okresie ostatnich dwóch lat, z
wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania
zawodowego dorosłych zgodnie z ustawą o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004, Nr 99,
poz. 1001).
Weryfikacja wyłącznie na podstawie dołączonego do
wniosku.
- zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego
zatrudnienie na umowę o pracę/ umowę cywilno-prawną/
przyznanie emerytury/renty lub
- zaświadczenia z PUP lub
- oświadczenia (wzór udostępniony przez LGD) w
przypadku osoby pozostającej bez pracy, nie
zarejestrowanej w PUP.

Komentarz [K1]: Usunięcie kryterium
wynika ze zmian z rozporządzenia
dotyczącego wdrażania lsr i wytycznej oraz
aneksu „covidowego”, znoszącego
obowiązek tworzenia i utrzymania
dodatkowych miejsc pracy poza 1
wymaganym, co najmniej
samozatrudnienie. Jeśli Beneficjent ma
możliwość rezygnacji z planowanych miejsc
pracy bez żadnych konsekwencji,
premiowanie i punktowanie większej ilości
miejsc pracy jest niezasadne i krzywdzące
dla innych wnioskodawców, którzy nie
deklarowali od początku tworzenia
dodatkowych etatów, a tym samym
otrzymują mniej punktów w ramach oceny
wg. Lokalnych kryteriów.
Komentarz [K2]: Zmniejszenie rangi
punktowej dla tego kryterium wynika m.in.
z rezygnacji z kryterium dotyczącego miejsc
pracy. Większa ilość punktów za
innowacyjność była wyrównaniem dla
branż, firm, które nie moją możliwości
tworzenia większej ilości miejsc pracy, ale
planują realizację innowacyjnych
przedsięwzięć. Aktualnie w ramach
odbudowy po pandemii covid należy
wspierać nie tylko innowacyjne
przedsięwzięcia ale zwykłe, lokalne firmy,
„normalne” pomysły, które mimo wszystko
będą w stanie utrzymać się na rynku. Stąd
propozycja zmniejszenia liczby punktów za
innowacyjność i elementy innowacyjne, tak
aby nie zamykać drogi do uzyskania
wsparcia firmom, które nie wykazują
innowacyjności.
Komentarz [K3]: Zmniejszenie rangi
punktowej dla tego kryterium wynika m.in.
z rezygnacji z kryterium dotyczącego miejsc
pracy, gdyż osoby pracujące, aby uzyskać
punkty kwalifikujące do wsparcia mogły
zobowiązać się do tworzenia miejsc pracy,
a tym samym zniwelowana została różnica
punktowa między osobą pracującą a
długotrwale bezrobotną.
Aktualnie w związku z pandemią wiele osób
utraciło pracę, ale nie zawsze będą to
osoby długotrwale bezrobotne. Stąd
zmniejszenie punktacji w tym kryterium za
poszczególny statusu, ma wyrównać szanse
poszczególnych wnioskodawców.
Aktualnie w ramach odbudowy po
pandemii covid należy wspierać nie tylko
długotrwale bezrobotnych, ale także osoby,
które nie mają takiego statusu, a mają
ciekawy pomysł na siebie i na biznes.

Do 30 roku życia oraz powyżej 50 lat – 5
pkt. 2 pkt
2) Od 31- do 50 lat – 3 pkt. 1 pkt
3) Brak możliwości weryfikacji – 0 pkt
1) Wnioskodawca posiada udokumentowane
kwalifikacje i/lub doświadczenie i/lub
wykształcenie zgodne z profilem
działalności gospodarczej, którą zamierza
uruchomić (weryfikacja na podstawie
dokumentów załączonych do wniosku)
- 3 pkt.
2) Wnioskodawca nie posiada doświadczenia i
kwalifikacji adekwatnych do profilu
działalności gospodarczej, którą zamierza
uruchomić lub nie ma możliwości
weryfikacji spełnienia tego kryterium
– 0 pkt.
1) Wnioskodawca prowadzi lub rozwija
działalność w zakresie usług turystycznych
i/lub wspierających turystykę (potocznie
zwanych usługami okołoturystycznymi) - 5
pkt.
2) Wnioskodawca prowadzi działalność w
zakresie innym niż usługi turystyczne - 3
pkt.
3) Brak możliwości weryfikacji – 0 pkt.
Preferowane będą operacje wykorzystujące w
ramach realizacji operacji takie zasoby jak:
lokalna historia, tradycja, kultura, walory
lokalnego środowiska przyrodniczego, lokalna
infrastruktura turystyczna, lokalne produkty i
usługi, w tym produkty rolne:
1) operacja wykorzystuje jeden z w/w zasobów
– 1 pkt.
2) działalność, której dotyczy operacja nie
opiera się na wykorzystaniu zasobów
lokalnego dziedzictwa kulturowego,
lokalnych produktów, w tym produktów
rolnych – 0 pkt.
1)

5

Wiek Wnioskodawcy

6

Kwalifikacje lub
doświadczenie
wnioskodawcy
odpowiednie do
zakresu działalności
którą zamierza
uruchomić

7

8

Rodzaj świadczonych
usług

Wykorzystanie
zasobów lokalnego
dziedzictwa
kulturowego,
lokalnych produktów,
w tym produktów
rolnych.

9

Projekt jest zgodny z
zasadami ochrony
środowiska

10

Projekt zakłada
osiągnięcie co
najmniej trzech
spośród wskaźników
produktu i rezultatu
określonych w LSR

Przez usługi wspierające turystykę należy rozumieć usługi
wpływające na rozwój turystyki i zwiększające
atrakcyjność obszaru np. wypożyczalnia rowerów, quadów,
sprzętu rekreacyjnego, Spa itp.
Weryfikacja na podstawie opisu w Karcie opisu spełniania
lokalnych kryteriów.
Przez zasoby należy rozumieć:
1) Zasoby lokalnego dziedzictwa kulturowego to: zasoby
kulturowe, przyrodnicze, historyczne, atrakcje turystyczne,
zabytki, tradycja, folklor, zwyczaje.
2) Lokalne produkty to: produkty związane z obszarem
objętym LSR, specyficzne dla tego obszaru, w oparciu o
które buduję się markę obszaru i które wpływają na jego
promocję, w tym lokalne produkty rolne – przez które
należy rozumieć – produkty rolne wytwarzane na obszarze
objętym LSR.
Weryfikacja na podstawie opisu w Karcie opisu spełniania
lokalnych kryteriów.

Weryfikacja na podstawie opisu w Karcie opisu spełniania
lokalnych kryteriów

1)
2)

TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt

Weryfikacja na podstawie danych zawartych we wniosku i
biznesplanie oraz zaznaczenia w Karcie opisu spełniania
lokalnych kryteriów. Dane muszą być ze sobą tożsame.

1)

Powyżej 12 m-cy przed złożeniem wniosku
– 3 pkt
Powyżej 3 m-cy do 12 m-cy przed
złożeniem wniosku – 2 pkt
Powyżej 1 m-ca do 3 m-cy przed złożeniem
wniosku – 1 pkt
Krócej niż 1 m-c przed złożeniem wniosku –
0 pkt

Weryfikacja na
zamieszkanie.

TAK – 1 pkt
NIE – 0 pkt

Weryfikacja na podstawie listy obecności uczestników
szkolenia przygotowanej przez LGD

3)
4)

Udział w szkoleniu
organizowanym przez
LGD z zakresu
przygotowywania
wniosku i
Biznesplanu

Weryfikacja na podstawie załączonych dokumentów,
potwierdzających kwalifikacje i/lub doświadczenie i/lub
wykształcenie, zgodnych z profilem działalności
gospodarczej, którą Wnioskodawca zamierza uruchomić

TAK – 1 pkt
NIE – 0 pkt

1)
2)

2)
Zamieszkanie na
obszarze LGD

Weryfikacja na podstawie danych zawartych we Wniosku o
przyznanie pomocy.

1)
2)

Maksymalna liczba punktów (46 pkt) 23 pkt stanowi 100%
Projekt kwalifikuje się do dofinansowania po otrzymaniu minimum 30% punktów.

2

podstawie

dok.

potwierdzającego

Komentarz [K4]: W związku ze
zmniejszeniem punktacji w kryterium
innowacyjności i kryterium status
wnioskodawcy, wydaje nam się za zasadne
zmniejszenie punktacji za wiek. Nadal
punktujemy wyżej osoby młode i pow. 50
r.ż. ale zmniejszenie różnicy punktowej,
wpłynie pozytywnie na zmniejszenie
dysproporcji między poszczególnymi
wnioskodawców, tak by mieli równe szanse
w ubieganiu się o środki.

Komentarz [K5]: Proponujemy
usunięcie tego kryterium z uwagi, iż
pandemia covid wykazała iż branża
turystyczna jest najmniej odporna na
wahania w gospodarce, przez długi czas
była zamkniętą branżą, wiele osób z tych
branż straciło miejsca pracy, wiele firm z
branży musiało się „przebranżowić”, stąd
promowanie firm do rozwoju w tym
kierunku jest nieuzasadnione. Ponadto w
ramach wdrażania LSR za naszym
pośrednictwem powstało i rozwinęło się
bardzo dużo firm z branży turystycznej i
wskaźniki w tym zakresie zostały już
osiągnięte. Stąd możliwa jest rezygnacja z
kryterium i umożliwienie w równym
stopniu ubiegania się o środki firmom z
branży nieturystycznej.

Komentarz [K6]: Wskaźniki produktu i
rezultatu dla tego zakresu zostały już
osiągnięte, stąd możliwa jest rezygnacja z
kryterium i umożliwienie w równym
stopniu ubiegania się o środki firmom z
różnych branż, gdyż te wskaźniki w
większości odnoszą się do branży
turystycznej oraz szkoleń.
Komentarz [K7]: Dodanie nowego
kryterium premiującego okres
zamieszkania na obszarze LGD.
Wnioskodawcy często z innych obszarów
zmieniają miejsce zamieszkania na obszar
LGD tylko i wyłącznie na potrzeby
pozyskania dotacji, a później mimo adresu
dział. i sprzęt znajdują się w innym miejscu.
Komentarz [K8]: Dodanie nowego
kryterium premiującego osoby które
wezmą udział w szkoleniu organizowanym
przez LGD, z uwagi iż ostatnie nabory
pokazują iż wnioskodawcy nie nadążają za
zmianami i nie zawsze samodzielnie
potrafią zrozumieć procedurę i etapy
ubiegania się o środki, a udział w szkoleniu
jest dobrą okazją do zwiększenia wiedzy w
zakresie wdrażania lsr.

