Załącznik nr 12/1
Do Procedury oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii
Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”

Kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia „Podejmowanie działalności gospodarczej”
dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Kryterium

Szczegółowy opis kryterium, sposób oceny wskazujący wymagania konieczne
do spełnienia danego kryterium, definicje dodatkowe

Punktacja

1. Aktywizacja zawodowa osoby
z grup defaworyzowanych na
rynku pracy określonych w
LSR*1

Preferencja udzielania premii na podejmowanie działalności gospodarczej dla osób zdefiniowanych
w LSR, jako defaworyzowane w kontekście dostępu do rynku pracy.:
 Osoby w wieku powyżej 50 lat
 Osoby oddalone od rynku pracy
 Kobiety (w tym osoby z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi)
 Osoby do 25 roku życia
 Osoby niepełnosprawne

13 pkt. - wnioskodawca należy do osób z grup
defaworyzowanych lub w ramach operacji zatrudni
osobę z grup defaworyzowanych zgodnie z
definicją zawartą w LSR.

Definicja:
Osoba oddalona od rynku pracy- to osoba bezrobotna zgodnie z art.2 ust.1 pkt 2, ustawy z dnia
20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001)
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku, biznesplanu, zaświadczenia z PUP, kopii dowodu
osobistego, oświadczenia wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zatrudnienia osoby z grup
defaworyzowanych.

0 pkt. - wnioskodawca nie należy do osób z grup
defaworyzowanych oraz nie zadeklarował w
ramach operacji zatrudnienia osoby z grup
defaworyzowanych zgodnie z definicją zawartą w
LSR.
Max. do zdobycia w ramach kryterium 13
punktów.
Min. do zdobycia w ramach kryterium 0 punktów.

Przynależność do więcej niż jednej grup nie wpływa na liczbę punktów w ramach kryterium.

2. Aktywizacja zawodowa
Wnioskodawcy**1

Preferencja udzielania premii na podejmowanie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych
pozostających bez zatrudnienia.

13 pkt. – Wnioskodawca posiada status osoby
bezrobotnej.
0 pkt. - Wnioskodawca nie posiada statusu osoby
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Dokumentem poświadczającym kryterium jest zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy
właściwego dla miejsca zamieszkania/zameldowania wnioskodawcy o statusie osoby bezrobotnej
wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku wraz z oświadczeniem, że w dniu
składania wniosku osoba ma status osoby bezrobotnej.
3. Miejsce zameldowania
wnioskodawcy***1

4. Planowana wielkość
zatrudnienia w ramach operacji

5.Posiadanie przez
wnioskodawcę kwalifikacje i/lub
doświadczenia w zakresie
planowanej operacji

Preferencja dla stałych mieszkańców obszaru LSR. To kryterium ma na celu wspierać mieszkańców
związanych z obszarem LSR poprzez miejsce zamieszkania. Dokumentem poświadczającym
kryterium jest zaświadczenie z Urzędu Gminy o okresie zameldowania na pobyt stały lub czasowy.
Dokument wystawiony nie wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku.

Kryterium to zapewnia bezpośrednie premiowanie operacji przyczyniających się do osiągnięcia
celów LSR, w szczególności celu szczegółowego 1.1. Wzrost liczby podmiotów gospodarczych i
wsparcie istniejących firm oraz wskaźników produktu i rezultatu (produkt - Liczba operacji
polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, rezultat - Liczba utworzonych miejsc pracy
(ogółem). Osoba zatrudniona podejmująca działalność gospodarczą będzie traktowana jako osoba
tworząca miejsce pracy.
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o wniosek oraz biznesplan.
Preferencje dla Wnioskodawców posiadających kwalifikacje i doświadczenie w zakresie
planowanej operacji dają większe szanse na powodzenie podejmowanej działalności gospodarczej.
W kryterium oddzielnie będzie premiowane posiadanie kwalifikacji i doświadczenia w zakresie
planowanej operacji. W sytuacji posiadania przez wnioskodawcę obu atrybutów, operacja otrzyma
maximum punktowe w ramach kryterium.
Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie załączonej do wniosku dokumentacji - min. 1 maks. 3
dokumenty poświadczające kwalifikacje w danej branży, w tym: certyfikaty, dyplomy ukończenia
kursów, szkoleń, kierunków studiów etc. bezpośrednio związanych z planowaną operacją,
świadectwa pracy, umowy o pracę, cywilnoprawne, umowy wolontariackie itp. potwierdzające
doświadczenie w danej branży, zaświadczeniem o odbyciu stażu zawodowego lub praktyk.
Liczba dokumentów złożonych w ramach danej kategorii nie ma wpływu na liczbę punktów.

bezrobotnej.
Max. do zdobycia w ramach kryterium 13
punktów.
Min. do zdobycia w ramach kryterium 0 punktów.
13 pkt. –wnioskodawca jest zameldowany
nieprzerwanie na pobyt stały lub czasowy na
obszarze LSR, od co najmniej 24 miesięcy licząc
na dzień złożenia wniosku.
0 pkt. – wnioskodawca nie jest zameldowany
nieprzerwanie na pobyt stały lub czasowy na
obszarze LSR, od co najmniej 24 miesięcy licząc
na dzień złożenia wniosku.
Max. do zdobycia w ramach kryterium 13
punktów.
Min. do zdobycia w ramach kryterium 0 punktów.
7 pkt. – utworzenie miejsc pracy o łącznym
wymiarze minimum 1,5 etatu średniorocznego.
0 pkt. – utworzenie 1 miejsca pracy wymiarze
poniżej 1,5 etatu średniorocznego, w tym
samozatrudnienie.
Max. do zdobycia w ramach kryterium 7 punktów.
Min. do zdobycia w ramach kryterium 0 punktów.
14 pkt. – wnioskodawca posiada kwalifikacje i
doświadczenie
7 pkt. – wnioskodawca posiada wyłącznie
doświadczenie
5 pkt. – wnioskodawca posiada wyłącznie
kwalifikacje
0 pkt. – wnioskodawca nie posiada kwalifikacji i
nie ma doświadczenia
Max. do zdobycia w ramach kryterium 14
punktów.
Min. do zdobycia w ramach kryterium 0 punktów.
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6. Innowacyjność

7. Wpływ operacji na ochronę
środowiska i przeciwdziałanie
zmianom klimatu

8. Wsparcie przygotowawcze
LGD w ramach naboru

Premiowane operacje o charakterze innowacyjnym, polegające na wdrożeniu nowego lub znacząco
udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub
zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy
społecznych. Minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji jest, aby produkt, usługa, proces,
organizacja lub nowy sposób wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów
były nowe (lub znacząco udoskonalone) dla wnioskodawcy. Zalicza się tu elementy innowacji, które
dany wnioskodawca opracował jako pierwszy oraz te, które zostały przyswojone od innych firm lub
podmiotów. Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o uzasadnienie.
Wnioskodawca opisał we wniosku narzędzia i/lub metody z zakresu ochrony środowiska,
przeciwdziałania zmianom klimatu, np. zakup sprzętu posiadającego certyfikaty z zakresu ochrony
środowiska i/lub przeciwdziałania zmianom klimatu oraz dostarczył dokumenty potwierdzające
zaistniały fakt. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie
oraz dokumenty załączone do wniosku (maksymalnie 3 kserokopie zaświadczeń, certyfikatów lub
innych oficjalnych dokumentów wydanych przez upoważnione podmioty, niezbędnych do
uzasadnienia spełnienia kryterium).

7 pkt. – operacja ma charakter innowacyjny
0 pkt. - operacja nie ma charakteru innowacyjnego

Punktów nie uzyska operacja, w której nie przedstawiono listy konkretnych działań, narzędzi, metod
(np. uzasadnienie wnioskodawcy sprowadzi się do stwierdzenia, że planuje uwzględnić metody i/lub
narzędzia z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu) oraz nie dostarczono
stosownych dokumentów.
Wnioskodawca wskazuje we wniosku, że wziął udział w jednej lub obu formach wsparcia LGD w
ramach naboru, w którym zostanie złożony wniosek. Weryfikacja nastąpi w oparciu o dokumentację
LGD, tzn. listy obecności podpisywane przez uczestników na szkoleniach, karty udzielonego
doradztwa utworzone w biurze LGD. Udzielone doradztwo dotyczy operacji, która podlega ocenie
w ramach aktualnego naboru wniosków o przyznanie pomocy. Obowiązkiem Wnioskodawcy jest
złożenie podpisu na odpowiednim dokumencie (liście obecności podczas szkolenia i/lub na karcie
doradztwa), jako dowodu na skorzystanie ze wsparcia. W przypadku stwierdzenia, że
wnioskodawca pomimo wskazania na uzyskanie wsparcia nie figuruje na liście obecności szkoleń
i/lub na karcie doradztwa zrealizowanych w ramach naboru, w którym został złożony wniosek,
punkty nie zostaną przyznane.

Max. do zdobycia w ramach kryterium 13
punktów.
Min. do zdobycia w ramach kryterium 0 punktów.

Max. do zdobycia w ramach kryterium 7 punktów.
Min. do zdobycia w ramach kryterium 0 punktów.

13 pkt. – operacja ma pozytywny wpływ na
środowisko i/lub służy przeciwdziałaniu zmianom
klimatycznym.
0 pkt. - brak dokumentów potwierdzających, że
operacja ma pozytywny wpływ na środowisko
i/lub służy przeciwdziałaniu zmiano
klimatycznym.

11 pkt. – wnioskodawca wziął udział w szkoleniu i
doradztwie
7 pkt. – wnioskodawca wziął udział w szkoleniu
5 pkt. – wnioskodawca korzystał z doradztwa
0 pkt. – wnioskodawca nie brał udziału w
szkoleniu i doradztwie.
Max. do zdobycia w ramach kryterium 11
punktów.
Min. do zdobycia w ramach kryterium 0 punktów.

Kryterium nie zostanie uznane za spełnione w przypadku doradztwa udzielonego wyłącznie w
rozmowie telefonicznej, podczas spotkania informacyjnego lub udziału w szkoleniu i/lub
doradztwie w naborze innym niż nabór, w ramach którego został złożony wniosek.
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9. Profil podejmowanej
działalności gospodarczej

Wskazano zakresy działalności zdiagnozowane w Lokalnej Strategii Rozwoju jako kluczowe dla
rozwoju i wykorzystania potencjału obszaru objętego LSR. Weryfikacja nastąpi w oparciu
o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca ma obowiązek określić
we wniosku główne zakresy planowanej działalności, wraz ze wskazaniem kodów PKD 2007. W
przypadku, jeśli ww. zakresy działalności nie wskazują jednoznacznie na przynależność do co
najmniej jednej z punktowanych kategorii, zadaniem Wnioskodawcy jest w sposób przejrzysty i
niebudzący wątpliwości uzasadnić, w jaki sposób planowana działalność wpisuje się w kategorie
punktowane w ramach kryterium.

9 pkt. –w ramach operacji podejmowana jest
działalność związana z turystyką i/lub rekreacją.
9 pkt. – w ramach operacji podejmowana jest
działalność produkcyjna.
5 pkt. – w ramach operacji podejmowana jest
działalność usługowa/handel.
Max. do zdobycia w ramach kryterium 9 punktów.
Min. do zdobycia w ramach kryterium 5 punktów.

Aby otrzymać punkty konieczne jest wykazanie, że jedna z preferowanych kategorii będzie główną,
dominującą działalnością Wnioskodawcy. W razie wątpliwości członkowie Rady dokonają oceny
planowanych kosztów projektu odnoszących się bezpośrednio do preferowanych kategorii
działalności. Aby otrzymać punkty w ramach kryterium planowane nakłady finansowe na jedną z
preferowanych kategorii powinny stanowić co najmniej 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.
Kryterium rozłączne, przynależność do więcej niż jednej kategorii nie wpływa na liczbę punktów.
Łącznie

Max. 100 pkt.

MINIMALNE KRYTERIUM
WYBORU OPERACJI

Min. 50 pkt.

1

Znakiem „*” oznaczono kolejne kryteria rozstrzygające w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji. O kolejności na liście
rankingowej przesądza wyższa liczba punktów uzyskana w kolejnych kryteriach wskazanych, jako rozstrzygające. W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych
w kryterium oznaczonym „*”decyduje liczba punktów uzyskana w kryterium oznaczonym „**”, w przypadku dalszych trudności, ilość punktów uzyskanych w
kryterium oznaczonym „***”.
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