
Załącznik nr 3 Listę kryteriów merytorycznych punktowych wyboru operacji 

dla konkursu: 1.3.1 Uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu wdrażanego przez 

LGD na rzecz nabywania nowych umiejętności i zatrudnienia „startup na start” 

 

 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA 

1. Wnioskodawca jest osobą w trudnej sytuacji na rynku pracy 

a/ bezrobotną od co najmniej 6 miesięcy 10 pkt 

b/ zagrożoną ubóstwem materialnym 10 pkt 

c/ w przedziale wiekowym 18-34  10 pkt 

d/mieszkającą na wsi 10 pkt 

e/ żadną z powyższych   0 pkt. 

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji, które zostały złożone przez Wnioskodawców będących w trudnej sytuacji na 

rynku pracy - co potwierdzą stosownymi zaświadczeniami z Urzędu Pacy (o byciu osobą bezrobotną), Ośrodka Pomocy Społecznej (o 

pobieraniu zasiłku), kserokopią dowodu osobistego, oświadczeniem o miejscu zamieszkania. W tym zakresie w oparciu o stosowne 

zaświadczenia i charakterystykę operacji przedstawioną w dokumentacji złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami) Rada 

rozpatrując operację oceni czy Wnioskodawca wypełnia kryterium przyznając mu 10, 20,30 lub 40  pkt. 

W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że Wnioskodawca  nie wypełnił żadnego z kryteriów. 

W ramach całego kryterium nr 1 jest możliwe sumowanie się punktów, w przypadku kiedy Rada uzna, że Wnioskodawca spełnia więcej niż 

1 kryterium. 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA 

2. Operacja spowoduje utworzenie w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne 

a/ więcej niż 1 miejsce pracy  10 pkt. 

b/ 1 miejsce pracy (w tym samozatrudnienie) 0 pkt. 

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji których realizacja przyczyni się do utworzenia więcej niż 1 (obligatoryjnego) 

miejsca pracy, które będą utrzymane  przez 2 lata,  co Wnioskodawca/y powinni wykazać we wniosku. W tym zakresie w oparciu o 

charakterystykę operacji przedstawioną w dokumentacji złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami) Rada rozpatrując 

operację oceni spełnienie warunku kryterium przyznając operacji  10 pkt.  

W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że Wnioskodawca/y  nie wypełnił/li punktowanego kryterium 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA 

3. Czynny udział Wnioskodawcy w całości programu coachingowego LGD – STARTUP na START (potwierdzony 

podpisanym kontraktem coachingowym i opinią coacha) 

a/ tak  20 pkt 

b/ nie   0 pkt 

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji, które zostały złożone przez Wnioskodawców uczestniczących czynnie w 

całości programu coachingowego realizowanego przez LGD, co zostanie potwierdzone przez coacha na piśmie, wraz z oceną 

zaangażowania wnioskodawcy w uczestnictwo w programie oraz stopnia realizacji kontraktu, który podpisał Wnioskodawca. W tym 

zakresie w oparciu o opinię coacha i charakterystykę operacji przedstawioną w dokumentacji złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z 

załącznikami) Rada rozpatrując operację oceni czy Wnioskodawca w wystarczającym stopniu wypełnił kryterium przyznając mu 20 pkt. 

W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że Wnioskodawca  nie wypełnił kryterium 



Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA 

4. Uruchamiana działalność spełnia warunki innowacyjności zgodnie z obowiązującą definicją w LSR  

a/ tak  10 pkt 

b/ nie   0 pkt 

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji których realizacja przyczyni się do wprowadzenia innowacji w ramach 

uruchamianej działalności zgodnie z obowiązującą definicją w ramach LSR: wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu, usługi, 

procesu, organizacji w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku lokalnym. W tym zakresie w oparciu o charakterystykę 

operacji przedstawioną w dokumentacji złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami) Rada rozpatrując operację oceni 

spełnienie warunku innowacyjności przyznając operacji j 10 pkt.  

W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że Wnioskodawca  nie wypełnił kryterium. 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA 

5. 1. Uruchamiana działalność wprowadza rozwiązania sprzyjające ochronie klimatu lub środowiska naturalnego: 

a/ inwestycyjne  10 pkt. 

b/ edukacyjne  10 pkt. 

c/żadne z powyższych 0 pkt 

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji których realizacja przyczyni się do inwestycji, w ramach której podjęte 

zostaną działania sprzyjające ochronie klimatu lub środowiska naturalnego, przykładowo mogą to być działania polegające na 

zwiększaniu obszarów zieleni, wymianie szczelnych gruntów na przepuszczalne, dywersyfikacja źródeł i efektywne wykorzystanie energii, 

zastosowanie rozwiązań gwarantujących oszczędność surowcową, w tym oszczędność wody,  itp. na obszarze LGD. W tym zakresie w 

oparciu o charakterystykę operacji przedstawioną w dokumentacji złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami) Rada 

rozpatrując operację oceni wkład inwestycyjny w ochronę klimatu, czy środowiska naturalnego przyznając operacji 10 pkt.  

Założenia kryterium „b” wskazują na preferowanie operacji których realizacja przyczyni się do przeprowadzenia dodatkowych działań 

edukacyjnych dotyczących wpływu procesów klimatycznych, czy degradacji środowiska naturalnego na życie społeczne i gospodarcze 

obszaru LGD. W tym zakresie w oparciu o charakterystykę operacji przedstawioną w dokumentacji złożonej w ramach naboru (wniosek 

wraz z załącznikami) Rada rozpatrując operację oceni pomysł  i jakość działań edukacyjnych założonych w ramach operacji przyznając 

jej 10 pkt.  

W ramach kryterium „c” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że wniosek nie realizuje żadnego z powyższych kryteriów. 

W ramach całego kryterium nr 5 jest możliwe sumowanie się punktów, w przypadku kiedy Rada uzna, że operacja spełnia zarówno 

kryterium a i b we wniosku złożonym przez Wnioskodawcę. 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA 

6. Uruchamiana działalność jest związana z obsługą ruchu turystycznego lub przetwórstwem produktów lokalnych  

lub z usługami senioralnymi na obszarze LGD: 

a/ tak  10 pkt. 

b/ nie  0 pkt. 

 Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji których realizacja przyczyni się do rozwoju działalności związanej z obsługą 

ruchu turystycznego lub przetwórstwem produktów lokalnych. W tym zakresie Wnioskodawca winien dokładnie opisać na czym będzie 

polegała działalność uruchamiana w ramach operacji, tak, aby członkowie Rady nie mieli wątpliwości, że wpisuje się w warunki 

kryterium. W oparciu o te informacje przedstawione w dokumentacji złożonej w ramach naboru ( wniosek wraz z załącznikami) Rada 

rozpatrując operację oceni rodzaj planowanej działalności przyznając jej 10 pkt.  

W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że wniosek nie realizuje kryterium. 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA 

7. Uruchamiana działalność rozwiązuje problemy społeczne zdiagnozowane na obszarze LGD 

a/ tak  10 pkt. 



b/ nie  0 pkt. 

 Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji których realizacja przyczyni się do niwelowanie problemów społeczno-

gospodarczych zdiagnozowane na obszarze LGD a wpisanych do Lokalnej Strategii Rozwoju. W tym zakresie Wnioskodawca winien 

wskazać obszar problemowy zdiagnozowany w LSR, poprzez podanie numeru strony w dokumencie strategii i krótki opis w załączniku do 

wniosku. W oparciu o te informacje przedstawione w dokumentacji złożonej w ramach naboru ( załączniki) Rada rozpatrując operację 

oceni jej wpływ na niwelowanie problemów społeczno-gospodarczych na obszarze LGD przyznając operacji 10 pkt.  

W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że wniosek nie realizuje kryterium. 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA 

8. Wnioskodawca deklaruje podjęcie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w postaci wsparcia 

funduszu stypendialnego na innowacje lokalne prowadzonego przez LGD 

a/ tak   10 pkt 

b/ nie   0 pkt 

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji, które zostały złożone przez Wnioskodawców deklarujących społeczną 

odpowiedzialność firmy  poprzez wsparcie funduszu stypendialnego prowadzonego przez LGD na rzecz innowacji, co deklaruje 

Wnioskodawca w kontakcie podpisanym z LGD. W tym zakresie w oparciu o zapisy kontraktu i charakterystykę operacji przedstawioną w 

dokumentacji złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami) Rada rozpatrując operację oceni czy Wnioskodawca wypełnia 

kryterium przyznając mu 10 pkt. 

W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że Wnioskodawca  nie wypełnił kryterium. 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA 

9. Gotowość operacji do realizacji   

a/ Operacja wymaga uzyskania decyzji budowlanych i posiada wszystkie 

decyzje budowlane - prawomocne dla całego zakresu inwestycji  

10 pkt. 

b/ Operacja nie wymaga uzyskania decyzji budowlanych  10 pkt. 

c/ Operacja wymaga uzyskania decyzji budowlanych, ale jeszcze ich nie 

uzyskała  lub się jeszcze nie uprawomocniły 

0 pkt 

Założenia kryterium „a i b” wskazują na preferowanie operacji które posiadają wymagane decyzje budowlane lub nie wymagają takich 

decyzji W tym zakresie Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku  pisemną informację na jakim etapie przygotowania 

budowlanego jest operacja oraz ją udokumentować. W oparciu o informacje przedstawione w dokumentacji złożonej w ramach naboru 

(wniosek wraz z załącznikami) Rada rozpatrując operację sprawdzi gotowość operacji do realizacji przyznając jej 10 pkt.  

W ramach kryterium „c” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że wniosek nie jest w wystarczającym stopniu gotowy do realizacji 

W ramach całego kryterium nr 7 nie sumuje się punktów, tylko należy wybrać jeden obszar, który najtrafniej pasuje do opisu we wniosku 

złożonym przez wnioskodawcę. 

 

 

Maksymalna ilość punktów 140, minimalna 100 punktów 


