
                                                                                                                                                               

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu                                                                                                                                                                                                

Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” nr 1/2022                                                                                                                                                                                                                   

z dnia 27.01.2022 r. 

Lp. Kryterium Ilość 

punktów 

Wyjaśnienie 

1. Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu 

osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika 

zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu 0 lub 4 

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika produktu operacji /  

 wielkość wskaźnika dla konkursu) x 100% 

 

Przez wskaźnik produktu należy rozumieć ilość powstałych nowych 

podmiotów gospodarczych. 

2. Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego wskaźnika 

rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika 

produktu) przez operację w stosunku do wskaźnika rezultatu 

zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu 

0 lub 4 

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika rezultatu operacji / wielkość wskaźnika dla 

konkursu) x 100% 

 

Przez wskaźnik rezultatu należy rozumieć ilość nowych miejsc pracy                 

w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie. 

3. Operacja jest innowacyjna w zakresie określonym w LSR   

0 lub 4 

Spełnienie tego warunku nie jest konieczne w celu ubiegania się                             

o dofinansowanie realizacji operacji, jednakże spełnienie kryterium 

innowacyjności powoduje otrzymanie 4 punktów  w ramach oceny 

wniosku. Do oceny kryterium przyjmuje się następującą definicję 

innowacji określoną zapisami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego 



                                                                                                                                                               

przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg”: 

„działania ukierunkowane na innowacje to wprowadzenie na rynek nowego 

lub udoskonalonego produktu, usługi lub procesu organizacji lub nowego 

sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych 

zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych”. 

Definicję tą należy rozumieć w kontekście przestrzennym tj. jeżeli mamy 

do czynienia z powyższą sytuacją przynajmniej w skali ponadlokalnej tj.   

na poziomie Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg”. Jeżeli projekt 

prowadzi do wdrożenia innowacji stosowanej w skali ponadlokalnej, 

projekt otrzyma  w ramach kryterium 4 punkty. Brak spełnienia 

powyższego, skutkuje otrzymaniem 0 punktów  w ramach przedmiotowego 

kryterium. Weryfikacja kryterium nastąpi w oparciu o zapisy wniosku              

o dofinansowanie (biznes planu), ewentualną opinię o innowacyjności     

oraz dodatkowe dokumenty i dane potwierdzające innowacyjność projektu 

(np. dokumenty patentowe, publikacje naukowe, dostępne badania, wynik 

przeszukiwania baz danych, literatura fachowa, dokładna analiza lokalnego 

rynku z uwzględnieniem podobnych rozwiązań u konkurencji itp.). 

4. W budżecie operacji zaplanowano min. 5% środków na 

działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub 

przeciwdziałające zmianom klimatu 

0 lub 3 

Kryterium ma ograniczyć dostępność dla operacji, które nie biorą pod 

uwagę aspektu dbałości  o środowisko naturalne. Kryterium punktuje 

operacje w których, zaplanowano środki na działania mające wpływ                      

na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu,    

stanowiące min. 5% kosztów całkowitych operacji umieszczonych                         

w Biznesplanie (zakres rzeczowo – finansowy operacji)  w sposób 

identyfikowalny.  

5. W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na 

działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD  

w ramach LSR 0 lub 2 

Kryterium punktuje  operacje, w których w budżecie operacji zostaną 

zaplanowane środki na działania promujące nowopowstałą działalność 

gospodarczą wraz z informacją o  przyznaniu wsparcia przez LGD, 

stanowiące min. 0,5% kosztów całkowitych operacji umieszczonych                         

w Biznesplanie (zakres rzeczowo – finansowy operacji)  w sposób 



                                                                                                                                                               

identyfikowalny.  

6. Wnioskodawca spełnia 2 z 3 warunków  

1-posiada doświadczenie zgodne z zakresem planowanej 

operacji, 2- posiada kwalifikacje zgodne z zakresem 

planowanej operacji, 3- posiada zasoby zgodne z zakresem 

planowanej operacji 

0 lub 2 

Kryterium punktuje wnioskodawców posiadających doświadczenie 

odpowiednie do przedmiotu operacji. Wnioskodawca może 

udokumentować doświadczenie przedstawiając kserokopię dokumentów 

potwierdzających w/w  doświadczenie, np. świadectwo pracy, referencje, 

umowa o pracę wraz zakresem obowiązków – potwierdzonych za zgodność 

przez pracowników Biura LGD.  

 

Punktowane będą operacje realizowane przez Wnioskodawców 

posiadających kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji. 

Wnioskodawca może udokumentować kwalifikacje przedstawiając 

kserokopię dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacje,                             

np. zaświadczenia, certyfikaty, świadectwa, dyplomy – potwierdzone                    

za zgodność przez pracowników Biura LGD.  

 

Punktowane będą operacje realizowane przez Wnioskodawców 

posiadających zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji. Pod pojęciem 

zasoby rozumie się zarówno zasoby materialne jak i niematerialne.                

W katalog zasobów materialnych wchodzi przede wszystkim rzeczowy 

majątek trwały będący w dyspozycji wnioskodawcy (niezależnie od formy 

prawnej posiadania), tj. nieruchomości, maszyny, środki transportu, jak 

również inne przedmioty, które będą wykorzystane przy realizacji operacji. 

Warunek weryfikowany na podstawie Oświadczenia Wnioskodawcy – 

druk LGD załączony do Ogłoszenia o Naborze. 

Zasobami niematerialnymi mogą być będące w dyspozycji wnioskodawcy 

licencje, patenty, prawa autorskie itp. – kopie dokumentów potwierdzone 



                                                                                                                                                               

za zgodność z oryginałem przez pracowników LGD.   

 

Przy spełnieniu 2 z 3 kryteriów wnioskodawca otrzymuje 2 pkt.  

7. Operacja zostanie zrealizowana w okresie do 6 miesięcy od 

dnia podpisania umowy 

 

0 lub 4 

 

Kryterium punktuje  operacje zakładające czas realizacji do 6 miesięcy                  

od podpisania umowy co należy rozumieć: 6 miesięcy od dnia podpisania 

umowy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową do Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego. 

8. Operacja zostanie zrealizowana w okresie powyżej 6 do 12 

miesięcy od dnia podpisania umowy* 

0 lub 3 

Kryterium punktuje  operacje zakładające czas realizacji powyżej                        

6 miesięcy do 12 miesięcy w okresie od podpisania umowy co należy 

rozumieć: więcej niż  6 i nie więcej niż 12 miesięcy od dnia podpisania 

umowy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową do Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego.  

9. Wnioskodawca jest osobą należącą do grupy 

defaworyzowanej określonej w LSR 0 lub 2 

Kryterium oznacza, że punktowane będą operacje realizowane przez 

Wnioskodawcę, który  na dzień zakończenia naboru nie ukończył 34 roku 

życia.  

10. Wnioskodawca podejmie działalność w branży kluczowej dla 

rozwoju obszaru LSR zgodnie z nr sekcji PKD wskazanym w 

LSR 

0 lub 4 

Kryterium oznacza, że punktowane będą operacje, których działalność 

mieści się w branży kluczowej dla rozwoju obszaru określonej w LSR:  

Według sekcji PKD 2007 – działalność związana z zakwaterowaniem                  

i usługami gastronomicznymi (sekcja I), działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją (sekcja R, działy 90, 91, 93), handel hurtowy                         

i detaliczny (sekcja G), działalność organizacji członkowskich                           

(sekcja S, dział 94). 

11. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma miejsce 

zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy 0 lub 1 
Kryterium oznacza, że punktowane będą operacje, których wnioskodawca 

na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ma miejsce zamieszkania                

na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy. Weryfikacja na podstawie 



                                                                                                                                                               

zaświadczenia o zameldowaniu  z urzędu gminy. 

12. Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy 

0 lub 4 

Kryterium oznacza, że punktowane  będą operacje zakładające utworzenie 

więcej niż 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne. 

Weryfikacja na podstawie Biznesplanu. 

13. Koszt utworzenia 1 miejsca pracy jest niższy od średniego 

kosztu dla wszystkich operacji poddanych ocenie wg 

kryteriów wyboru 

0 lub 3 

(wysokość wsparcia w operacji / liczba miejsc pracy w operacji)                                 

<                                                                                                                          

(suma wysokości wsparcia wszystkich operacji / suma deklarowanych 

miejsc pracy wszystkich operacji) 

Kryterium oznacza, że punktowane będą operacje, których koszt  

utworzenia 1 miejsca pracy jest niższy od średniego dla wszystkich 

operacji jakie zostały poddane weryfikacji w konkursie. 

14. Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez 

pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu 

dotyczącym danego Konkursu 0 lub 3 

Kryterium oznacza, że punktowane będą operacje, których Wnioskodawca            

w okresie naboru (tj. od dnia ogłoszenia na stronie internetowej LGD                      

o naborze do dnia zakończenia naboru)  brał udział  w organizowanym 

szkoleniu (lista obecności) lub doradztwie  telefonicznym, mailowym bądź 

osobistym (karta porad). 

 

Łączna ilość punktów 40.   60% czyli 24 to minimum do znalezienia się na liście operacji wybranych do dofinansowania. 

*Kryterium 7 i 8 wykluczają się nawzajem, co oznacza, że wnioskodawca może spełnić warunki tylko jednego z nich bądź żadnego.                                       

W związku z powyższym maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w wyniku oceny wynosi 40 pkt. (w przypadku, gdy wnioskodawca 

uzyska punkty w kryteriach 1-7 oraz 9-14) 


