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Lokalne kryteria wyboru operacji 
dla przedsięwzięcia  

2.2 Rozwijanie istniejących, w tym innowacyjnych działalności gospodarczych. 

Kryteria stosowane w procedurze: 

 oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD,   

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. 

Nazwa kryterium Definicja i opis kryterium Ocena i zasady przyznawania punktów Waga 

Minimalny i 

maksymalny 

wynik oceny 

Sposób oceny 

Ocena merytoryczna 

Spójność diagnozy projektu z 

diagnozą LSR 

W ramach kryterium ocenie 

podlega czy przestawione w 

diagnozie problemy stojące u 

podstaw  realizacji projektu są 

spójne z 

problemami/wyzwaniami 

wskazanymi w celu 

szczegółowym LSR (rozdz. V 

LSR), którego osiągnięcie 

zakłada realizacja operacji 

Wnioskodawca wykazał spójność diagnozy projektu 

z diagnozą LSR (odnosząc się do matrycy logicznej z 

rozdz. V LSR)  poprzez wskazanie w projekcie:  

 brak problemów/wyzwań wskazanych w LSR 

lub wskazane problemy nie mogą być 

rozwiązane przez daną operację  – 0 pkt. 

 od jednego do dwóch problemów/wyzwań 

wskazanych w LSR  – 1 pkt. 

 do czterech problemów/wyzwań wskazanych w 

LSR – 2 pkt. 

 więcej niż cztery problemy/wyzwania wskazane 

w LSR – 3 pkt. 

2 0-6 indywidualnie 

Grupy defaworyzowane 

Czy wnioskodawca deklaruje 

zatrudnienie osoby/osób 

należących do grupy osób 

defaworyzowanych wskazanej 

w LSR (weryfikacja na 

podstawie oświadczenia 

wnioskodawcy): 

Nie – 0 pkt. 

 

Tak – 1 pkt. 

 

4 0-4 indywidualnie 
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Liczba miejsc pracy 

Kryterium premiuje projekty, w 

wyniku których powstanie 

więcej miejsc pracy w 

przeliczeniu na liczbę pełnych 

etatów (rozumianych jako 

zatrudnienie na podstawie  

umowy o pracę lub spółdzielczej 

umowy o pracę w maksymalnym 

wymiarze czasu pracy 

dopuszczonym przepisami 

prawa) niż jest to wymagane w 

LSR 

W wyniku realizacji projektu powstaną: 
 

Brak dodatkowych etatów – 0 pkt. 

 

1,0 dodatkowy etat– 1 pkt. 

 

2,0 dodatkowe etaty i więcej – 2 pkt. 

3 0-6 indywidualnie 

Wpływ projektu na rozwój 

przedsiębiorstwa 

W ramach kryterium oceniany 

jest wpływ projektu na rozwój 

przedsiębiorstwa opisany we 

wniosku i  rozumiany jako: 

a) Zwiększenie 

konkurencyjności na rynku 

b) Zwiększenie wewnętrznego 

potencjału przedsiębiorstwa 

c) Poprawa sytuacji 

finansowej 

przedsiębiorstwa 

Punktacja: 

 

mały wpływ (spełnia jeden z warunków) – 1 pkt. 

 

średni wpływ (spełnia dwa z warunków) –2 pkt. 

 

duży wpływ (spełnia trzy warunki) – 3 pkt. 

4 0-12 indywidualnie 
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Innowacyjność 

Projekt zakłada realizację  

działań innowacyjnychi  a 

wnioskodawca wykazał, że  

przeprowadził wspólnie z 

klientami lub uczestnikami 

procesów wewnętrznych analizę 

pożądanych cech/ właściwości 

planowanych do wdrożenia 

produktów/usług /procesów, tak 

aby w jak największym stopniu 

odpowiadały one na potrzeby 

klientów / odbiorców czy 

uczestników procesów, a tym 

samym aby przyczyniły się do 

zwiększenia konkurencyjności 

przedsiębiorstwa na rynku 

Nie – 0 pkt. 

 

Tak – 1 pkt. 

 

5 0-5 indywidualnie 

Wkład własny 

Udział wkładu własnego jest 

większy niż minimum założone 

dla danego przedsięwzięcia, 

wskazane w ogłoszeniu o 

naborze  

 mniej niż 5 %– 1 pkt. 

 od 5% do 10 %  – 2 pkt. 

 więcej niż 10 % – 3 pkt. 

2 0-6 indywidualnie 

Ogólna ocena projektu i jego 

wpływu na realizację LSRii w 

porównaniu z innymi 

projektami złożonymi w 

danym naborze w ramach 

przedsięwzięcia 2.2 

 

 

Kryterium premiuje projekty 

które w porównaniu z innymi 

projektami: 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

 

3 0-18 porównawczo 
1. Charakteryzują się szczególną 

adekwatnością nowego 

produktu/usługi do potrzeb 

rynkowych zidentyfikowanych 

na podstawie wiarygodnych 

danych 

1. Adekwatność nowej lub ulepszonej usługi 

/produktu /technologii do zidentyfikowanych potrzeb 

rynkowych, w tym w kontekście istniejącej 

konkurencji – 0 albo 1 pkt albo 2 pkt. 
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2. Cechuje szczególna 

racjonalność przyjętych założeń 

2. Racjonalność przyjętych założeń związanych z: 

 cenami usługi/produktu 

 planowanej liczby ich realizacji 

 określeniem kosztów prowadzenia działalności, 

co ma przełożenie na efektywność finansową 

przedsiębiorstwa 

–  0 albo 1 pkt. 

3. Wykazują szczegółowy i 

wiarygodny opis sposobów 

dotarcia do potencjalnych 

klientów 

3. Precyzyjne określenie  profilu klienta oraz 

planowane sposoby dotarcia  do niego z nową lub 

ulepszoną usługą/produktem /technologią  – 0 albo 1 

pkt. 

 

4. W sposób szczególny bazują 

na wykorzystaniu lokalnego 

potencjału 

4. Projekt bazuje na lokalnych potencjałach 

wskazanych w mocnych stronach analizy SWOT –  0 

albo1 pkt. 

Albo 

Projekt bazuje na lokalnych potencjałach wskazanych 

w mocnych stronach analizy SWOT jednocześnie 

przyczynia się do wzbogacenia oferty czasu wolnego 

lub zachowania dziedzictwa przyczynia lokalnego na 

obszarze Blisko Krakowa –  0 albo 2 pkt. 

Punkty sumują się. 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ocenie: 57 

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacjiiii: 23 
 

i Innowacyjność to wdrożenie znaczącego udoskonalenia lub wprowadzenie nowego produktu, usługi, procesu oferowanego lub realizowanego przez wnioskodawcę, wynikające z analizy potrzeb 

klientów i  wpływające na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa. 
ii Nie dotyczy oceny i wyboru operacji własnych 

 

                                                           


