
Kryteria wyboru operacji 

 

W odniesieniu do operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach 

działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” będą stosowane następujące kryteria 

oceny wniosku: 

1) Wnioskowana kwota pomocy wynosi:  

- mniej niż 50 tys. zł - 2 pkt 

- od 50 tys. zł do 60 tys. zł – 1 pkt 

- powyżej 60 tys. zł – 0 pkt 

Kryterium mierzalne. Adekwatne do analizy SWOT (W5, W11, W18) wskazujące na 

konieczność pomocy większej liczbie wnioskodawców borykających się z brakiem źródeł 

finansowania planowanych inwestycji rozwojowych. 

2) Wielkość mikroprzedsiębiorstwa mierzona liczbą zatrudnionych osób: 

- od 1 do 2 osób – 1 pkt. 

- 3 lub więcej osób – 0 pkt. 

Kryterium mierzalne. Adekwatne do analizy SWOT (T15,T16) wskazujące na 

konieczność pomocy jak wynika z analizy SWOT najsłabszym formą prowadzenia 

działalności tj. małym mikroprzedsiębiorstwom i dopiero tworzonym . 

3) Realizacja operacji przyczyni się do lepszego wykorzystania zasobów obszaru objętego 

strategią (maksymalnie 4 pkt.) 

- walorów przyrodniczo-krajobrazowych – 1 pkt. 

Kryterium mierzalne. Adekwatne do analizy SWOT (S6,O1,O8, O5, T3) 

wskazujące na niewystarczające wykorzystanie walorów przyrodniczo 

krajobrazowych jak i konieczność zachowania tych walorów przed degradacją. 

- dziedzictwa historycznego – 1 pkt. 

Kryterium mierzalne. Adekwatne do analizy SWOT (S29) wskazujące na 

niewystarczające wykorzystanie walorów dziedzictwa historycznego jak i konieczność 

zachowania tych walorów przed degradacją oraz lepszego ich wykorzystania. 

- dziedzictwa kulturowego, w tym tradycyjnych zawodów i technologii – 1 pkt. 

Kryterium mierzalne. Adekwatne do analizy SWOT (S11, S28) wskazujące na 

niewystarczające wykorzystanie walorów dziedzictwa kulturowego jak i konieczność 

zachowania tych walorów przed degradacją oraz lepszego ich wykorzystania. 

- lokalnych surowców, w tym produktów rolnych i leśnych - 1 pkt. 



Kryterium mierzalne. Adekwatne do analizy SWOT (S3,S8,S10) wskazujące na 

niewystarczające wykorzystanie walorów lokalnych surowców będących ogromnym 

bogactwem terenu jak i konieczność zachowania tych walorów przed degradacją oraz 

lepszego ich wykorzystania. 

- realizacja operacji nie przyczyni się do lepszego wykorzystania zasobów obszaru 

objętego strategią – 0 pkt. 

4) Liczba utworzonych miejsc pracy w wyniku realizacji operacji 

- utworzone jedno miejsce pracy - 1 pkt 

- utworzone dwa lub więcej miejsc pracy– 2 pkt 

- nie utworzone miejsce pracy – 0 pkt 

Kryterium mierzalne. Adekwatne do analizy SWOT (W12,W9,T10) wskazujące 

na konieczność tworzenia nowych miejsc pracy, zmniejszenie bezrobocia i 

zapobieganie migracji młodych ludzi za pracą. 

5) Wiek wnioskodawcy 

- do 40 lat – 1 pkt. 

- powyżej 40 lat – 0 pkt.  

Kryterium mierzalne. Adekwatne do analizy SWOT (W12,T10) wskazujące na 

konieczność preferowania wnioskodawców młodych i średniego wieku, którzy to są 

najbardziej narażoną grupą na migracje zarobkowe jak i bezrobociem. 

6) Planowana działalność gospodarcza nie stwarza zagrożenia dla stanu środowiska 

naturalnego: 

-  planowana działalność gospodarcza nie stwarza zagrożenia dla stanu środowiska 

naturalnego – 1 pkt 

- planowana działalność gospodarcza stwarza zagrożenia dla stanu środowiska 

naturalnego – 0 pkt. 

Kryterium mierzalne. Adekwatne do analizy SWOT (S6,S8,O5) wskazujące na 

konieczność preferowania działalności nie zagrażających zasobom środowiska 

naturalnego terenu i koniecznością jego ochrony. 

1) Wnioskodawca jest członkiem LGD „Partnerstwo dla rozwoju”: 

Kryterium mierzalne. Adekwatne do analizy SWOT (W17) ujawniające 

niedostateczne zaangażowanie społeczności lokalnej obszaru LGD w działalność 

społeczną. 

- jest członkiem LGD – 1 pkt. 

- nie jest członkiem  LGD – 0 pkt. 



8) Uzasadnienie wniosku. 

             Kryterium mierzalne. Adekwatne do zakładanych celów w Lokalnej Strategii  

             Rozwoju  podkreślające zasadność operacji oraz jej adekwatność do zaistniałej 

             sytuacji.  

             - projekt rzetelnie uzasadniony  poparty wynikami badań, danymi statystycznymi, 

               zdjęciami, analizą sytuacyjną  3 - 5 pkt  

             - projekt wystarczająco uzasadniony  1 - 2 pkt 

             - projekt niewystarczająco uzasadniony 0 pkt 

9) Każda operacja aby mogła zostać uznana za spełniającą kryteria wyboru musi uzyskać w  

    ocenie minimum  3 pkt.   

 

 


