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        Słupca, 11 września 2017 r.  

  

Propozycja zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji do finansowania 

1. Poziom wnioskowanej kwoty pomocy - usunięcie kryterium obligatoryjnego w odniesieniu 

do naborów ogłaszanych z zakresu zakładania działalności gospodarczej, rozwijania 

przedsiębiorczości oraz dywersyfikacji źródeł dochodu 

Poziom wnioskowanej 

kwoty pomocy 

(max. 5 punktów) 

 

Wymagane uzasadnienie: 

Preferuje operacje, których kwota 

dofinansowania w zakresie 

rozwijania działalności 

gospodarczej przekracza 25 000 zł. 

➢ Operacje, których kwota 

dofinansowania jest mniejsza 

lub równa 25 000 zł - 0 pkt 

➢ Operacje, których kwota 

dofinansowania jest większa 

niż 25 000 zł - 5 pkt 

 

Uzasadnienie:  

Przyjęte kryterium jest niespójne z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Unia 

Nadwarciańska” gdyż zgodnie z Rozdziałem 6. Wybór i ocena operacji oraz kryteria wyboru 

projektów [postępowanie konkursowe i kryteria oceny projektów], tabela 13. Wykaz kwot 

wsparcia i intensywności pomocy przyznawanej dla projektów realizowanych w ramach 

poddziałania 19.2 PROW 2014-2020, minimalna wysokość wsparcia dla przedsięwzięć 2.1, 2.2, 

2.3 wynosi od 50 000 PLN. Przyjęte kryterium jest nieadekwatne do zapisów strategii, tzn. nie ma 

możliwości aby wnioskodawca  wnioskował o wsparcie w wysokości mniejszej niż 25 000 PLN, 

gdyż w takim przypadku wniosek nie spełniałby wymogów podanych w ogłoszeniu o naborze 

wniosków o przyznanie pomocy oraz byłby niezgodny z LSR.  

2. Zameldowanie nieprzerwanie na pobyt stały lub czasowy na obszarze LGD i/lub 

prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze LGD, od co najmniej 24 miesięcy licząc 

na dzień złożenia wniosku - dodanie kryterium obligatoryjnego w odniesieniu do naborów 

ogłaszanych z zakresu zakładania działalności gospodarczej, rozwijania przedsiębiorczości 

oraz dywersyfikacji źródeł dochodu 

Zameldowanie 

nieprzerwanie na pobyt 

stały lub czasowy na 

obszarze LGD i/lub 

Wymagane uzasadnienie: 

Preferencja dla stałych mieszkańców 

obszaru LGD. To kryterium ma na celu  

➢ Wnioskodawca 

udokumentował 

nieprzerwane zameldowanie 

na pobyt stały lub czasowy 
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prowadzenie 

działalności 

gospodarczej na 

obszarze LGD, od co 

najmniej 24 miesięcy 

licząc na dzień złożenia  

wniosku (max. 10 

punktów) 

 

wspierać mieszkańców związanych z 

obszarem LSR poprzez miejsce 

zamieszkania oraz prowadzenia 

działalności gospodarczej.  

 

na obszarze LGD i/lub 

prowadzenie działalności 

gospodarczej na obszarze 

LGD, od co najmniej 24 

miesięcy licząc na dzień 

złożenia wniosku  - 10 pkt 

 

➢ Wnioskodawca nie 

udokumentował 

nieprzerwanego 

zameldowania na pobyt 

stały lub czasowy na 

obszarze LGD i/lub 

prowadzenie działalności 

gospodarczej na obszarze 

LGD, od co najmniej 24 

miesięcy licząc na dzień 

złożenia wniosku  - 0 pkt 

Uzasadnienie:  

W celu ustalenia preferencji dla osób/podmiotów związanych z obszarem LGD proponuje się 

wprowadzenie powyższego kryterium. LSR została opracowana na podstawie przeprowadzonej 

analizy obszaru LGD i w kontekście tej analizy zostały obrane kierunki rozwoju i wdrażania LSR. 

Biorąc pod uwagę, że środki w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju mają w 

szczególności wspierać mieszkańców obszaru oraz na podstawie analizy wniosków, które 

wpłynęły do biura LGD podczas przeprowadzonych naborów, wprowadzenie proponowanego 

kryterium jest w pełni uzasadnione.   

3. Utworzenie dodatkowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne -

doprecyzowania kryterium obligatoryjnego w odniesieniu do naborów ogłaszanych z zakresu 

zakładania działalności gospodarczej, rozwijania przedsiębiorczości oraz dywersyfikacji źródeł 

dochodu. 
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Utworzenie 

dodatkowych miejsc 

pracy w przeliczeniu na 

pełne etaty 

średnioroczne 

 

Wymagane uzasadnienie: 

Preferuje się operacje zakładające 

tworzenie nowych miejsc pracy w 

ciągu całego okresu trwałości projektu 

ponad minimum wymagane dla 

danego typu operacji.  

➢ Utworzenie jednego miejsca 

pracy 

w przeliczeniu na pełne etaty - 

1 pkt 

➢ Utworzenie dwóch miejsc pracy 

w przeliczeniu na pełne etaty – 

3 pkt, 

➢ Utworzenie trzech miejsc pracy 

w przeliczeniu na pełne etaty – 

5 pkt 

 

Uzasadnienie 

Przeformułowane kryterium pozwoli w sposób niebudzący wątpliwości przyznawania 

punktów poprzez jednoznaczne wskazanie tworzonych miejsc pracy w wymiarze pełnych 

etatów.   

4. Wkład własny - zmiana kryterium  polegająca na uszczegółowieniu, uwzględniające 

preferencje dla wyższego wkładu własnego 

Wkład własny (max. 5 

punktów) 

 

 

 

Wymagane uzasadnienie: 

W komentarzu Wnioskodawca jest 

zobowiązany wskazać procentową wartość 

wkładu własnego, wyliczanego od kosztów 

całkowitych projektu.   

Sposób obliczenia wkładu własnego: 

(Koszty całkowite – wnioskowana kwota 

pomocy) X 100% / koszty całkowite = 

wysokość wkładu własnego 

 

Preferuje się projekty, w których wkład własny 

wnioskodawcy przekracza intensywność 

pomocy określoną w Programie. Celem jest 

promowanie projektów angażujących środki 

inne niż środki Programu. W ramach kryterium 

oceniana będzie wielkość zaangażowanych 

➢ Do 50 % włącznie  - 0 

pkt 

➢ Powyżej 50 % do 60 % 

włącznie – 3 pkt 

➢ Powyżej 60 % - 5 pkt 
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środków własnych wnioskodawcy w ramach 

wymaganego wkładu własnego w realizację 

projektu. 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 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 

Uzasadnienie  

Doprecyzowanie kryterium pozwoli na preferowanie operacji, w których wkład własny 

przekracza intensywność pomocy. Kryterium było mało skuteczne w przypadku działań 

związanych z rozwijaniem istniejącej działalności  gdzie poziom dofinansowania zgodnie z LSR 

wynosi max. 50 %. Wnioskodawcy chcąc uzyskać punkty dokonywali obniżenia intensywności 

pomocy do 49 % co było wystarczające do otrzymania maksymalnej liczby punktów. 

Uszczegółowienie kryterium może stać się dla Wnioskodawców zachętą do angażowania 

środków własnych w większej wysokości co przyczyni się do zrealizowania zakładanych 

wskaźników produktu na zakładanym w LSR poziomie.   

5. Innowacyjność projektu - doprecyzowania kryterium   

Innowacyjność projektu 

(max. 10 punktów) 

Wymagane uzasadnienie: 

Preferuje operacje innowacyjne, 

oryginalne w skali lokalnej – tj. 

wykorzystujące nie praktykowane 

dotąd lokalnie rozwiązania 

technologiczne lub rozwiązania 

wykorzystujące lokalne zasoby, lokalny 

potencjał.  

Innowacja technologiczna ma miejsce 

wtedy, gdy nowy lub zmodernizowany 

➢ Projekt nie zawierający 

elementów innowacyjnych - 0 

pkt 

➢ Operacja innowacyjna na skalę 

gminy, w której będzie 

realizowana – 5 pkt 

➢ Operacja innowacyjna dla 

całego obszaru LGD – 10 pkt 
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wyrób zostaje wprowadzony na rynek 

albo gdy nowy lub zmieniony proces 

zostaje zastosowany w produkcji.  

Innowacje będą dotyczyć rozwoju 

nowych metod, instrumentów i 

podejść jak również poprawy 

istniejących metod. Mogą to być 

również innowacje społeczne: 

Innowacje społeczne to nowe 

rozwiązania (produkty, usługi, modele, 

rynki, procesy etc.), które zaspokajają 

potrzeby społeczne efektywniej niż 

obecne rozwiązania i prowadzą do 

rozwoju nowych obszarów współpracy 

oraz lepszego wykorzystania zasobów. 

Element „społeczny” przejawia się 

zarówno w ich celach, jak i 

wykorzystywanych środkach. To 

innowacje, które przynoszą korzyści 

nie tylko społeczeństwu, ale także 

biznesowi poprzez generowanie 

nowych obszarów przychodów. 

Uzasadnienie 

Proponuje się zwiększenie obszaru oddziaływania innowacyjności z terenu miejscowości, 

w której operacja będzie realizowana na operację innowacyjną na skalę gminy, w której 

będzie realizowana.  Zmiana kryterium jest adekwatna do diagnozy przedstawionej w LSR.   

 


