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LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH  

CO1 WZMACNIANIE KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI LOKALNEJ GOSPODARKI 

LP. NAZWA KRYTERIUM OPIS/UZASADNIENIE PUNKTACJA 
1 Innowacyjność Preferuje operacje, które posiadają elementy 

innowacyjności w rozumieniu LSR. Innowacyjność 
rozumie się jako wdrożenie nowego na obszarze 
objętym LSR lub znacząco udoskonalonego 
produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego 
sposobu wykorzystania lub zmobilizowania 
istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, 
historycznych, kulturowych czy społecznych. 
 

2 pkt – operacja zakłada opracowanie, wdrożenie lub zastosowanie nowej lub 
znacząco ulepszonej technologii 
2 pkt – operacja zakłada opracowanie i wprowadzenie nowego produktu lub 
usługi 
1 pkt – operacja zakłada zastosowanie nowych rozwiązań organizacyjnych  
1 pkt – operacja zakłada nowy lub znacząco udoskonalony sposób 
wykorzystania istniejących lokalnych zasobów 
0 pkt – operacja nie zawiera elementu innowacyjności 

2 Rodzaj działalności Preferuje operacje, których celem jest rozpoczęcie 
lub rozwój działalności w sektorach priorytetowych 
z punktu widzenia LSR 

2 pkt – turystyka lub rekreacja 
2 pkt – produkty lub usługi lokalne 
2 pkt – działalność kulturalna lub społeczna 
0 pkt – żaden z wyżej wskazanych 

3 Liczba nowych lub utrzymanych 
miejsc pracy 

Preferuje operacje zakładające utworzenie lub 
utrzymanie większej liczby miejsc pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie, na 
podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy 
o pracę 

3 pkt – więcej niż 3 
2 pkt – 2 lub 3 
1 pkt – 1  

4 Stopień realizacji celów LSR Preferuje operacje realizujące więcej niże jeden cel 
szczegółowy LSR 

2 pkt – powyżej 2 celów szczegółowych 
1 pkt – 2 cele szczegółowe 
0 pkt – 1 cel szczegółowy 

5 Oddziaływanie operacji Preferuje operacje, które służą zaspokojeniu 
potrzeb określonych w LSR grup 
defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku 
pracy 

3 pkt – operacja oddziałuje na osoby z grup defaworyzowanych 
0 pkt – operacja nie oddziałuje na osoby z grup defaworyzowanych 

6 Wkład własny Wnioskodawcy 
(dotyczy operacji z zakresu 
rozwoju przedsiębiorczości 
poprzez rozwijanie działalności 
gospodarczej) 

Preferuje operacje, które zakładają wkład własny 
Wnioskodawcy większy o min. 10% od 
wymaganego minimum  

1 pkt – wkład własny przekracza intensywność pomocy określoną w LSR 
0 pkt – wkład własny nie przekracza intensywności pomocy określonej w LSR 



W kryterium 1 i 2 dopuszcza się sumowanie poszczególnych punktów. W pozostałych kryteriach punkty nie sumują się. 

Maksymalna liczba punktów dla zakresu rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej wynosi 20, zaś minimum punktowe 8 tj. 40% 

maksymalnej liczby punktów. 

Maksymalna liczba punktów dla zakresu rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej wynosi 21, zaś minimum punktowe 8,4 tj. 40% 

maksymalnej liczby punktów. 

 

 


