
Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze 1/2020 
Lokalne kryteria wyboru operacji dla ogłoszenia o naborze 1/2020 zgodnie z zakresem określonym w §2. ust. 1, pkt 2 lit. c, Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września  

2015 r. z zakresu: rozwijanie działalności gospodarczej. 
 

A. KRYTERIA dla przedsięwzięcia rozwój działalności gospodarczej zgodnie z zakresem określonym w §2. ust. 1, pkt 2c, Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 

września 2015 r. z późn. zm.  rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie 

Kryterium: Opis: Punktacja: Źródło weryfikacji: 

I. Miejsce 

zamieszkani a/ 

adres 

wykonywani a 

działalności 

gospodarczej / 

adres siedziby 

lub oddziału 

Preferowani są wnioskodawcy, którzy zamieszkują lub 

którzy mają adres miejsca wykonywania działalności/ 

siedzibę/oddział na obszarze gmin należących do LGD 

„Żywiecki Raj” dłużej niż 180 dni na dzień złożenia 

wniosku o przyznanie pomocy 

- Wnioskodawca zamieszkuje lub wykonuje 

działalność gospodarczą/posiada siedzibę/ oddział 

na obszarze gmin należących do LGD „Żywiecki 

Raj” do 180 dni na dzień złożenia wniosku o 

przyznanie pomocy – 0 pkt.  

- Wnioskodawca zamieszkuje lub wykonuje 

działalność gospodarczą/ posiada siedzibę/oddział 

na obszarze gmin należących do LGD „Żywiecki 

Raj” 181 dni i więcej na dzień złożenia wniosku o 

przyznanie pomocy – 5 pkt.  

Maksymalna liczba punktów w ramach tego 

kryterium 5 pkt. 

W przypadku, gdy podmiotem ubiegającym się o 

przyznanie pomocy jest osoba fizyczna wykonująca 

działalność gospodarczą poza miejscem zamieszkania, 

należy podać adres głównego miejsca oznaczonego 

adresem lub adres dodatkowego miejsca wykonywania 

działalności gospodarczej, pod którym podmiot ubiegający 

się o przyznanie pomocy wykonuje działalność 

gospodarczą na obszarze gmin należących do LGD 

„Żywiecki Raj”.  

 

Jeżeli podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy 

jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej należy podać adres 

siedziby / oddziału osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, pod 

którym ww. podmioty wykonują działalność na obszarze 

gmin należących do LGD „Żywiecki Raj”. Może to być 

również adres, pod którym działa organ zarządzający. 

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami. 

 

II. 

Oddziaływanie 

operacji na 

grupę 

defaworyzowaną 

zidentyfikowaną 

w LSR LGD 

„Żywiecki Raj” 

Preferowane projekty skierowane do przynajmniej 

jednej grupy defaworyzowanej zdefiniowanej w LSR 

LGD „Żywiecki Raj”: 

- Osoby niepełnosprawne i/lub  

- Osoby po 50 roku życia i/lub 

 - Kobiety wchodzące/ powracające na rynek pracy po 

przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem 

dziecka i/lub 

- Projekt nie jest skierowany do przynajmniej 

jednej grupy defaworyzowanej zdefiniowanej w 

LSR LGD „Żywiecki Raj”– 0 pkt 

- Projekt skierowany do przynajmniej jednej grupy 

defaworyzowanej zdefiniowanej w LSR LGD 

„Żywiecki Raj”- 5 pkt  

Maksymalna liczba punktów w ramach tego 

kryterium 5 pkt. 

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR 



 - Osoby młode - młodzież gimnazjalna i młodzież do 

30 roku życia.  

Pod pojęciem „skierowany do” rozumie się, że 

operacja będzie wspierała osoby z grup 

defaworyzowanych określone w LSR, pod względem 

dostępu do rynku pracy poprzez zatrudnienie osób z 

grup defaworyzowanych, podnoszenie kompetencji/ 

kwalifikacji osób z grup defaworyzowanych 

zwiększające szanse na zatrudnienie, poprawa dostępu 

do rynku pracy osób z niepełnosprawnością poprzez 

likwidację barier architektonicznych w miejscu pracy.  

W przypadku stwierdzenia, że operacja nie będzie 

skierowana do osób z grup defaworyzowanych, 

punktów nie przyznaje się. 

III. 

Innowacyjność 

projektu 

Innowacja rozumiana jest jako: - nowy produkt lub 

usługa na poziomie administracyjnym powiatu 

żywieckiego i/albo - w Biznesplanie w tabeli 7.1 w 

zestawieniu rzeczowofiansowym wnioskodawca 

wykazał koszty przeznaczone na wprowadzenie 

innowacji i stanowią one, co najmniej 10% wartości 

całkowitej projektu. Pod pojęciem innowacji 

produktowej rozumie się wprowadzenie nowych lub 

znacząco zmodyfikowanych produktów (za które 

uważane są usługi lub wyroby końcowe) pod 

względem parametrów technicznych, komponentów, 

materiałów, funkcjonalności dla użytkownika. 

Innowacyjność w zakresie usług rozumiana jest jako 

wprowadzenie na rynek lokalny usługi nowej. 

Wnioskodawca musi wykazać, że na poziomie powiatu 

żywieckiego, nie ma produktów/usług, które mają być 

wynikiem realizacji projektu. 

- Projekt nie jest innowacyjny na poziomie powiatu 

żywieckiego - 0 pkt  

- Projekt jest innowacyjny na poziomie powiatu 

żywieckiego - 3 pkt 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego 

kryterium 3 pkt. 

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR 

IV. Doradztwo 

biura LGD 

Preferuje się wnioskodawców korzystających ze 

wsparcia doradczego oferowanego przez biuro LGD, 

przy czym punkty za doradztwo będą przyznawane, 

jeżeli Wnioskodawca skorzysta z doradztwa nie 

później niż 5 dni kalendarzowych przed 

zakończeniem naboru wniosków. 

- Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa na 

etapie sporządzania wniosku - 0 pkt  

- Wnioskodawca korzystał z doradztwa na etapie 

sporządzania wniosku nie później niż 5 dni 

kalendarzowych przed zakończeniem naboru 

wniosków - 2 pkt  

Maksymalna liczba punktów w ramach tego 

kryterium 2 pkt 

Dokumentacja LGD: karta doradztwa. 



V. Promocja Preferuje operacje przyczyniające się do promocji 

LGD „Żywiecki Raj” i obszaru LSR. 

- Operacja nie zakłada promocji LGD i LSR 

„Żywiecki Raj” – 0 pkt  

- Promocja poprzez akcję informacyjną w mediach 

o realizacji przedsięwzięcia w ramach LSR LGD 

„Żywiecki Raj” (media Internet), promocja poprzez 

oznaczenie operacji plakatem/tablicą informacyjną 

o realizacji przedsięwzięcia w ramach LSR LGD 

„Żywiecki Raj” – 1 pkt 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego 

kryterium 1 pkt 

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR 

VI. Wypływ 

operacji na 

osiągnięcie 

wskaźników 

LSR 

Preferuje się operacje, które zakładają osiągnięcie 

wskaźników produktu lub rezultatu określonych dla 

innych przedsięwzięć wskazanych w LSR niż to 

przedsięwzięcie w ramach którego realizowana jest 

operacja. Wykaz wskaźników - za osiągnięcie, których 

przyznaje się punkty znajduje się w załączniku do 

ogłoszenia „Zakładane do osiągnięcia dodatkowe 

wskaźniki”. 

Warunkiem przyznania punktów w zakresie tego 

kryterium jest wpisanie adekwatnego wskaźnika 

zawartego w LSR LGD „Żywiecki Raj” w 

odpowiednim polu wniosku - pole B.III.7.2 Pozostałe 

wskaźniki. 

- Operacja nie zakłada osiągnięcie wskaźników 

produktu lub rezultatu określonych dla innych 

przedsięwzięć wskazanych w LSR niż to 

przedsięwzięcie, w ramach którego realizowana jest 

operacja - 0 pkt 

- Operacja zakłada osiągnięcie wskaźników 

produktu lub rezultatu określonych dla innych 

przedsięwzięć wskazanych w LSR niż to 

przedsięwzięcie, w ramach którego realizowana jest 

operacja. , wskazanych w LSR oraz w załączniku 

do ogłoszenia o naborze „Zakładane do osiągnięcia 

dodatkowe wskaźniki” - 5 pkt 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego 

kryterium 5 pkt. 

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR 

VII. Projekty 

związane z 

turystyką i/lub 

rekreacją 

Preferuje operacje związane z rozwojem istniejących i 

powstawaniem nowych obiektów i usług turystycznych 

oraz rekreacyjnych. (Warunkiem przyznania punktów 

w zakresie tego kryterium jest wpisanie kodu PKD lub 

w tabeli 3.2 biznesplanu - adekwatnej usługi 

turystycznej/ rekreacyjnej, z której rozliczany będzie 

beneficjent w ramach podpisanej umowy o przyznanie 

pomocy) 

- Operacja niezwiązana z turystyką i/lub rekreacją - 

0 pkt  

- Operacja związana z turystyką i/lub rekreacją - 5 

pkt  

Maksymalna liczba punktów w ramach tego 

kryterium 5 pkt. 

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR 

VIII. Wkład 

własny 

wnioskodawcy 

w finansowanie 

projektu 

Preferuje się projekty, w których wkład własny 

wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy 

określoną w Programie. Premiowane będą projekty, w 

których wnioskodawcy deklarują wkład własny na 

poziomie wyższym niż minimalny określony w 

rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 

dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych 

- Operacje, których kwota wkładu własnego jest 

równa kwocie minimalnego wymaganego w 

rozporządzeniu wkładowi minimalnemu lub jest od 

niej większa o mniej niż 10% - 0 pkt  

- Operacje , których kwota wkładu własnego jest 

wyższa od kwoty wymaganego wkładu 

minimalnego o wartość od 10,00% do 19.99% 

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR 



warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w 

ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Celem jest 

promowanie projektów angażujących środki inne niż 

środki EFRROW. W ramach kryterium oceniana 

będzie wielkość zaangażowanych środków własnych 

wnioskodawcy w ramach wymaganego wkładu 

własnego w realizację projektu. 

kwoty wkładu minimalnego - 1 pkt  

- Operacje , których kwota wkładu własnego jest 

wyższa od kwoty wymaganego wkładu 

minimalnego o wartość od 20% do 29.99% kwoty 

wkładu minimalnego - 2 pkt  

- Operacje , których kwota wkładu własnego jest 

wyższa od wymaganej kwoty wkładu minimalnego 

o 30% i więcej kwoty wkładu minimalnego - 3 pkt. 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego 

kryterium 3 pkt. 

IX. Poziom 

wnioskowanej 

kwoty pomocy 

Preferuje operacje, których kwota dofinansowania 

przekracza 25 000 zł, co powoduje konieczność 

utworzenia miejsca pracy i których kwota 

dofinansowania nie przekracza 200 000 zł. 

- Operacje, których kwota dofinansowania jest 

mniejsza lub równa 25 000 zł lub większa niż 200 

000 zł - 0 pkt  

- Operacje, których kwota dofinansowania jest 

większa niż 25 000 zł i nie większa niż lub równa 

200 000 zł - 5 pkt 

 Maksymalna liczba punktów w ramach tego 

kryterium 5 pkt. 

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR 

X. Powstanie 

dodatkowych 

nowych miejsc 

pracy ponad 

wymagane 

minimum, 

określone w 

rozporządzeniu 

Preferuje się operacje zakładające tworzenie nowych 

miejsc pracy w ciągu całego okresu trwałości projektu 

ponad minimum wymagane dla danego typu operacji 

określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 24 września 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 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020. Do wyliczeń stosuje się metodę RJR 

(Rocznych Jednostek Roboczych). Warunkiem 

przyznania punktów w zakresie tego kryterium jest 

wpisanie planowanych do utworzenia dodatkowych 

miejsc pracy w odpowiednim polu wniosku - pole 

B.III.7 planowane wskaźniki osiągnięcia celu (ów) 

operacji . 

Powstawanie dodatkowych nowych miejsc pracy:  

- w ilości od 0 do 0.5 etatu - 0 pkt  

- w ilości powyżej 0.5 do 1.00 etatu - 2 pkt  

- w ilości powyżej 1.00 do 1.50 etatu - 3 pkt  

- w ilości powyżej 1.50 do 2.00 etatu - 4 pkt  

- w ilości powyżej 2.00 etatu - 5 pkt 

 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego 

kryterium 5 pkt. 

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR 

 

Możliwa do uzyskania liczba punktów 

 

 

41 pkt 

 


