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Lokalne kryteria wyboru Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM – opis, punktacja 
Rodzaj operacji - Podejmowanie działalności gospodarczej/ Tworzenie lub rozwój inkubatorów 

przetwórstwa lokalnego  
 

Lp. Lokalne kryteria wyboru Opis kryterium Punktacja 

1 Wnioskodawca konsultował 
projekt w biurze LGD przed 
złożeniem wniosku  

Preferuje się, aby wnioskodawca przed złożeniem 
wniosku o przyznanie pomocy w danym naborze 
skonsultował jego poprawność  
w biurze LGD.  
5 pkt. – TAK 
0 pkt. – NIE  
  
(potwierdzenie – karta udzielonego doradztwa w danym 
naborze) 
 

0 lub 5 

 

2 Wnioskodawca złożył fiszkę 
projektu lub w innej formie 
zgłosił pomysł na etapie 
budowania LSR 

 

Dodatkowe punkty uzyskuje wnioskodawca, który na 
etapie budowy LSR złożył tzw. „fiszkę projektową”, bądź 
w inny udokumentowany sposób zgłosił pomysł realizacji 
projektu, który przyczynił się do ukierunkowania celów 
LSR. 
3 pkt. - TAK 
0 pkt. – NIE  
 
(potwierdzenie – złożony w biurze LGD pomysł realizacji 
projektu) 
 

0 lub 3 

 

3 Innowacyjność projektu Operacja przewiduje zastosowanie nowych rozwiązań w 
dziedzinie produktu, technologii, technik organizacji lub 
urządzeń i sprzętu nie stosowanych do tej pory na danym 
obszarze. Wykorzystywanie tych rzeczy spowoduje, że 
przyjęte rozwiązania będą innowacyjne, w zależności od 
tego na ile te zasoby są unikalne i charakterystyczne na 
danym obszarze.  
 
3 pkt. – projekt jest innowacyjny 
0 pkt. – projekt nie jest innowacyjny 
 
 (potwierdzenie – uzasadnienie wnioskodawcy i/ lub 
załączono odpowiednie dokumenty) 
 
Należy określić charakter innowacji projektu  tj. czy ma 
charakter produktowy, procesowy, organizacyjny czy 
marketingowy i opisać na czym ma ona polegać, w 
zależności od tego co planujemy. 
 

0 lub 3 
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4 Projekt zawiera inwestycje 
wpływające na ochronę 
środowiska oraz 
przeciwdziałające zmianom 
klimatu 

Punktowane będą operacje, których realizacja przyczyni 
się do ochrony środowiska lub przeciwdziałania zmianom 
klimatu (np. zakup urządzeń wykorzystujących 
odnawialne źródła energii ) 
 
2 pkt. – TAK 

0 pkt. – NIE 
 

(potwierdzenie – uzasadnienie wnioskodawcy, i/lub 
załączono odpowiednie dokumenty) 

 

0 lub 2 

 

5 Liczba nowych miejsc pracy 
utworzonych w wyniku 
realizacji projektu 

Bardziej punktowane będą operacje, które przewidują 
większą liczbę utworzonych miejsc pracy. Celem danego 
kryterium jest skierowanie środków finansowych na 
operacje, które przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy 
na obszarach wiejskich. 
 
3 pkt. – projekt zakłada utworzenie co najmniej dwóch 
dodatkowych miejsc pracy  
2 pkt. – projekt zakłada utworzenie jednego 
dodatkowego miejsca pracy 
1 pkt. – projekt zakłada samozatrudnienie 
0 pkt. – nie dotyczy 

 
(potwierdzenie – dane z wniosku o przyznanie pomocy) 

0,1,2 lub 3 

6 Operacja lub działanie 
operacji skierowane jest na 
grupy defaworyzowane : 
- osoby powyżej 50 roku 
życia, 
- młodzież wiejska 
wchodząca na rynek pracy i 
nieaktywna zawodowo 
poniżej 25 roku życia, 
- młode kobiety (w wieku 25-
34 lata) nieaktywne 
zawodowo, w tym 
powracające na rynek pracy 
po urodzeniu dziecka 
 

Kryterium preferuje wnioskodawców, którzy realizują 
operację skierowaną do grup defaworyzowanych 
 
3 pkt. – utworzone miejsce pracy lub samozatrudnienie 
dla osoby z grupy defaworyzowanej 
0 pkt. – nie dotyczy 
 
(potwierdzenie – uzasadnienie wnioskodawcy bądź 
załączono odpowiednie dokumenty) 
 

0 lub 3 

 

7 
Wnioskodawca realizuje 
operację w miejscowości 
poniżej 5 tys. mieszkańców 

Punktowane będą operacje, które zrealizowane zostaną 
w miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców. 
2 pkt. – TAK  
0 pkt. – NIE 
(potwierdzenie – uzasadnienie wnioskodawcy lub 
załączono odpowiednie dokumenty) 
 

   0 lub 2 

 

 

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania 21 pkt. 
Operacja aby zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimalną ilość 6 pkt.  

 


