
Załącznik nr 4

Kryteria dla przedsięwzięcia w zakresie SZKOLENIA I DORADZTWO W
ZAKRESIE PODEJMOWANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ

Nazwa przedsięwzięcia
2.1.1.   „Szkolenia i doradztwo w zakresie 

podejmowania oraz prowadzenia działalności 
gospodarczej”

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:
1) rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym 
strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 
przez rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie 
kompetencji 
 – wartość pomocy: od 5 tys. zł do 7 tys. zł
 – poziom dofinansowania: 

do 70% -  podmioty wykonujące działalność gospodarczą.

Minimalna całkowita
wartość operacji

Od 50 tys. zł (§ 4 ust 1 pkt 6 rozporządzenia).

Tryb naboru wniosków konkursowy

Wnioskodawcy Podmioty wykonujące działalność gospodarczą.

Lp. Nazwa kryterium Punktacja 
1. Doświadczenie 

wnioskodawcy 
w zakresie realizacji 
projektów

10 pkt –  wnioskodawca 
posiada 
udokumentowane 
doświadczenie w 
realizacji min. 2 
projektów 

  0 pkt –  wnioskodawca nie 
posiada 
udokumentowanego 
doświadczenia w 
realizacji min. 2 
projektów 

2. Planowana operacja zakłada 
poprawę warunków 
funkcjonowania podmiotów 
gospodarczych

10 pkt –   planowana operacja 
zakłada poprawę 
warunków 
funkcjonowania 
podmiotów 



gospodarczych
  0 pkt –  planowana operacja 

nie zakłada poprawy 
warunków 
funkcjonowania 
podmiotów 
gospodarczych

3. Planowana operacja zakłada 
aktywizację zawodową osoby

z grup defaworyzowanych na
rynku pracy

10 pkt –  aktywizacja 
zawodowa osoby 
należącej do grup 
defaworyzowanych 
zgodnie z definicją 
zawartą 
w LSR

  0 pkt –  aktywizacja 
zawodowa osoby nie 
należącej do grup 
defaworyzowanych 
zgodnie z definicją 
zawartą 
w LSR

4. Operacja zakłada 
podnoszenie kompetencji 
osób prowadzacych 
działalność lub 
zatrudnionych pracowników

 Tak – 5 pkt
 Nie – 0 pkt

5. Projekt zakłada promocję 
LGD 
i LSR

10 pkt –  informacja o 
dofinansowaniu ze 
środków na wszelkich
materiałach 
informacyjnych 
opracowanych w 
ramach projektu

  5 pkt –  informacja o 
dofinansowaniu ze 
środków na stronie 
internetowej 
wnioskodawcy lub 
partnera projektu

Maksymalnie 15 pkt

6. 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: 60 pkt                            Minimalna liczba punktów: 30 pkt 


