
 

Załącznik nr 4 

 

 

Kryteria dla przedsięwzięcia „Realizacja inwestycji w istniejących firmach  

na rzecz stworzenia nowych miejsc pracy” 

w zakresie ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ i powiązanego  

z podnoszeniem kompetencji osób realizujących operację 

 

 
 

Nazwa przedsięwzięcia 
2.2.2.  „Realizacja inwestycji w istniejących firmach na 

rzecz stworzenia nowych miejsc pracy” 

Zgodność z celem ogólnym: 
2.         „Rozwój przedsiębiorczości i podejmowanie               

działalności gospodarczej” 

Zgodność z celem 

szczegółowym: 

2.2.      „Tworzenie miejsc pracy odpowiadających  

specyfice lokalnej gospodarki” 

Zgodność z warunkami 

przyznania pomocy 

określonymi  

w PROW 2014-2020 

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 

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: 

 rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym 

strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

przez: 

a) rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie 

kompetencji  

– poziom dofinansowania:  

70% kosztów kwalifikowalnych, 

 

Tryb naboru wniosków konkursowy 

Wnioskodawcy Podmioty wykonujące działalność gospodarczą 

 
 

Lp.  Nazwa kryterium Punktacja  

1. Wnioskowana kwota 

pomocy  

10 pkt – wnioskowana kwota pomocy wynosi poniżej 150 tys. zł 

  5 pkt – wnioskowana kwota pomocy wynosi od 150 tys.  

do 250 tys. zł 

  0 pkt – wnioskowana kwota pomocy wynosi powyżej  

250 tys. zł 

2. Tworzenie nowych 

miejsc pracy 

10 pkt – operacja zakłada utworzenie powyżej 2 etatów 

średniorocznych (umowa o pracę, spółdzielcza umowa 

o pracę) 

  5 pkt – operacja zakłada utworzenie powyżej 1 etat do 2 etatów 

średniorocznych (umowa o pracę, spółdzielcza umowa 

o pracę) 

3. Planowana operacja 

zakłada zatrudnienie 

osób z grup 

defaworyzowanych 

na rynku pracy  

20 pkt –  wnioskodawca zadeklarował zatrudnienie osoby z grup 

defaworyzowanych zgodnie z definicją zawartą w LSR 

  0 pkt –  wnioskodawca nie zadeklarował zatrudnienia osoby  

z grup defaworyzowanych  



4. Planowana operacja 

zakłada realizację 

celów 

środowiskowych lub 

klimatycznych 

10 pkt –  planowana operacja zakłada realizację celów 

środowiskowych lub klimatycznych – dotyczy to takich 

przypadków, gdy wynik ekonomiczny bazuje na: 

racjonalizacji wykorzystania zasobów (np. wody, 

energii), zastosowaniu nowych technologii produkcji, 

zmianach w organizacji produkcji i sprzedaży 

zmniejszających presję na środowisko i klimat, wyborze 

kierunku działalności z uwzględnieniem warunków 

środowiskowych i klimatycznych (opisane we wniosku 

o przyznanie pomocy) 

  0 pkt –  planowana operacja nie zakłada realizacji celów 

środowiskowych lub klimatycznych 

5. Planowana operacja 

ma charakter 

innowacyjny  

10 pkt –  planowana operacja ma charakter innowacyjny, 

polegający na wdrożeniu nowego na terenie objętym LSR 

lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu 

oferowanego lub realizowanego przez wnioskodawcę lub 

nowego sposobu wykorzystania istniejących lokalnych 

zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych 

czy społecznych 

   0 pkt –  planowana operacja nie ma charakteru innowacyjnego 

6. Miejsce realizacji 

operacji 

10 pkt –  realizacja operacji na terenie gminy o poziomie udziału 

bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności  

w wieku produkcyjnym wyższym niż średnia na 

obszarze LSR (dane z GUS z 2 roku poprzedzającego 

rok złożenia wniosku)  

  0 pkt –  realizacja operacji na terenie gminy o poziomie udziału 

bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności  

w wieku produkcyjnym równym lub niższym niż 

średnia na obszarze LSR (dane z GUS z 2 roku 

poprzedzającego rok złożenia wniosku podawane  

w ogłoszeniu LGD)  

7. Wkład własny 

wnioskodawcy  

w kosztach realizacji 

operacji 

10 pkt –  wnioskodawca zakłada wyższy poziom wkładu 

własnego niż minimalny wkład określony w LSR  

o minimum 5% 

  5 pkt –  wnioskodawca zakłada wyższy poziom wkładu 

własnego niż minimalny wkład określony w LSR  

o minimum 2% 

  0 pkt –  wnioskodawca nie zakłada wyższego poziomu wkładu 

własnego niż minimalny wkład określony w LSR 

8. Doświadczenie w 

prowadzeniu 

działalności 

gospodarczej  

10 pkt –  firma istnieje na rynku minimum 3 lata (data wpisu do 

rejestru działalności gospodarczej lub rejestru KRS 

powyżej 3 lat licząc na dzień złożenia wniosku) 

  5 pkt –  firma istnieje na rynku minimum 2 lata (data wpisu do 

rejestru działalności gospodarczej lub rejestru KRS 

powyżej 2 lat licząc na dzień złożenia wniosku) 

  0 pkt –  firma istnieje na rynku krócej niż 2 lata (data wpisu do 

rejestru działalności gospodarczej lub rejestru KRS 

krócej niż 2 lata licząc na dzień złożenia wniosku) 

9. Planowana operacja 

zakłada podjęcie 

współpracy 

podmiotów 

gospodarczych  

10 pkt –  planowana operacja zakłada podjęcie współpracy 

minimum 3 podmiotów gospodarczych 

  5 pkt –  planowana operacja zakłada podjęcie współpracy 

minimum 2 podmiotów gospodarczych 

  0 pkt –  planowana operacja nie zakłada podjęcia współpracy  

  



10. Wnioskodawca jest 

członkiem LGD 

„Razem dla 

Rozwoju” 

10 pkt – powyżej 3 lat 

  5 pkt – do 3 lat 

  0 pkt – nie jest członkiem 

  Maksymalna liczba punktów: 110 pkt                         Minimalna liczba punktów: 55 pkt 

 
 


