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CEL SZCZEGÓŁOWY II.1 Poprawa możliwości zatrudnienia poprzez rozwój działalności gospodarczej 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium wyboru/ 

Rodzaj kryterium 

Uzasadnienie zastosowania kryterium Definicja/wyjaśnienie kryterium/ dokumenty 

potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia 

1. 

 

Potencjał 

wnioskodawcy 

umożliwiający 

realizację projektu 

Preferowane są operacje 

realizowane przez 

wnioskodawcę, który 

prowadzi działalność 

gospodarczą w zakresie 

objętym pomocą przez 

dłużej niż 3 lata  

 

W ramach kryterium oceniana jest 

długość prowadzenia przez 

Wnioskodawcę działalności w zakresie 

objętym pomocą, co ma  zapewnić 

prawidłową i efektywną realizację 

operacji, czyli jej realizację zgodnie z 

założonymi celami i harmonogramem, co 

pozwoli tym samym zabezpieczyć 

realizację celów i wskaźników LSR 

1) Oceny kryterium dokonuje się na podstawie informacji 

przedstawionych przez wnioskodawcę we wniosku o 

udzielenie wsparcia. 

 

2. Ilość utworzonych 

miejsc pracy ponad 

wymagane minimum 

(tj. w przypadku 

wnioskowanej kwoty 

wsparcia: 

- do 100 000 zł 

wymóg 1 etatu 

(pełnego), 

-do 200 000 zł 

wymóg  2 etatów 

(pełnych), 

-do 300 000 zł 

wymóg 3 etatów 

(pełnych)) 

Preferowane są operacje, 

w wyniku realizacji 

których powstanie więcej 

niż 1 etat ponad 

wymagane 

rozporządzeniem i LSR 

minimum 

 

W ramach kryterium oceniana jest ilość 

utworzonych miejsc pracy, co pozwoli na 

realizację celów i wskaźników LSR 

związanych z rozwojem rynku pracy na 

obszarze objętym LSR 

1) Oceny kryterium dokonuje się na podstawie informacji 

przedstawionych przez wnioskodawcę we wniosku o 

udzielenie wsparcia. 

2) Za utworzenie miejsca pracy uznaje się zatrudnienie na 

podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o 

pracę. 

3) Za utworzenie miejsca pracy nie uznaje się zatrudnienia:  

 stażystów;  

 osób zatrudnionych w celu przygotowania 

zawodowego;  

 osób wykonujących pracę na podstawie innej niż 

umowa o pracę i spółdzielcza umowa o pracę (np. 

umowy zlecenia, umowy o dzieło lub kontraktu 

menadżerskiego);  

4) Wymagane minimum oznacza w przypadku 

wnioskowanej kwoty wsparcia: 

 do 100 000 zł wymóg 1 etatu (pełnego), 

 do 200 000 zł wymóg  2 etatów (pełnych), 

 do 300 000 zł wymóg 3 etatów (pełnych). 
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3. Wielkość 

miejscowości na 

terenie której projekt 

będzie realizowany 

Preferowane są projekty 

realizowane w 

miejscowości do 500 

mieszkańców (włącznie) 

 

W ramach kryterium badana jest wielkość 

miejscowości, w której projekt będzie 

realizowany. Powyższe podejście ma na 

celu zwiększenie aktywności 

gospodarczej najmniejszych miejscowości 

obszaru objętego LSR 

1) Oceny kryterium dokonuje się na podstawie informacji 

przedstawionych przez wnioskodawcę we wniosku o 

udzielenie wsparcia (dotyczących miejsca realizacji) oraz 

danych pozyskanych z urzędów gmin (według stanu na 

dzień 31.12.2013 r.). 

2) W przypadku gdy operacja będzie realizowana w kilku 

miejscowościach, do oceny kryterium brana jest pod 

uwagę średnia arytmetyczna  wskazanych miejscowości. 

4. Wkład własny 

wnioskodawcy 

Preferowane są operacje, 

w których wkład własny 

Wnioskodawcy jest 

wyższy od wymaganego 

rozporządzeniem wkładu 

minimalnego powyżej 

30% 

 

W ramach kryterium badany jest poziom 

wkładu własnego Wnioskodawcy, który 

realizując operacje może z własnych 

środków zwiększyć jej koszty, co 

przyczyni się do efektywniejszej realizacji 

wskaźników i celów LSR 

1) Oceny kryterium dokonuje się na podstawie informacji 

przedstawionych przez wnioskodawcę we wniosku o 

udzielenie wsparcia. 

2) Wysokość wkładu własnego = (koszty kwalifikowalne – 

wnioskowana kwota pomocy) x 100% / koszty 

kwalifikowalne 

Przykład: 

Koszty kwalifikowane projektu – 100 000 zł 

Wnioskowana kwota pomocy – 69 000 zł 

Wysokość wkładu własnego = 100 000 – 69 000 x 100% / 

100 000 = 31%, co oznacza że wkład własny 

Wnioskodawcy jest na poziomie powyżej 30% kosztów 

kwalifikowanych projektu –5 pkt 

5. Innowacyjny 

charakter projektu 

Preferowane są projekty 

innowacyjny na skalę 

województwa 

podkarpackiego 

 

W ramach kryterium badany jest stopień 

innowacyjności operacji. Większa 

innowacyjności przyczyni się do 

skuteczniejszego wdrażania LSR i 

realizacji jej celów i wskaźników 

1) Oceny kryterium dokonuje się na podstawie informacji 

przedstawionych przez wnioskodawcę we wniosku o 

udzielenie wsparcia. 

2) Wniosek można uznać za innowacyjny, gdy spełnia 

warunki przedstawione w definicji innowacyjności ujętej w 

Rozdziale VI LSR
1
 

 

6. Wnioskodawca 

korzystał z doradztwa 

w zakresie 

rozpatrywanego 

wniosku w biurze 

LGD 

 

Preferuje się 

Wnioskodawców, 

 którzy w zakresie 

rozpatrywanego wniosku 

korzystali  bezpośrednio 

(osobiście) ze wsparcia 

doradczego oferowanego 

przez LGD w okresie: od 

W ramach kryterium badane jest czy 

Wnioskodawca, który w zakresie 

przygotowania wniosku o przyznanie 

pomocy korzystał ze wsparcia doradczego 

oferowanego przez LGD. Korzystanie z 

tego typu doradztwa ma na celu 

zapewnienie najwyższej, jakości 

składanych wniosków oraz ma wpłynąć 

1) Oceny  kryterium dokonuje się na podstawie kart 

udzielonego doradztwa, które znajdują się w dokumentacji 

LGD. 

2) Aby Wnioskodawca mógł uzyskać punkty za korzystanie 

z doradztwa ma obowiązek skorzystać z niego 

bezpośrednio (osobiście*) od dnia ogłoszenia naboru 

wniosków na stronie internetowej LGD i przed 

zakończeniem naboru wniosków.  
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dnia ogłoszenia naboru 

wniosków na stronie 

internetowej LGD do 

zakończenia naboru.  

 

na prawidłową realizację działań i 

osiągnięcie założonych w LSR 

wskaźników.  

(*doradztwo jest udzielane osobiście Wnioskodawcy lub 

podmiotowi upoważnionemu, który go reprezentuje). 

3) Jednocześnie: 

 konsultacje wniosku są możliwe w godzinach pracy 

biura LGD, a doradca ma prawo odmówić udzielenia 

doradztwa, jeśli w danym czasie udziela innej osobie 

doradztwa (zaleca się wcześniejsze ustalenie terminu 

z LGD). 

 pracownicy Biura nie wypełniają dokumentacji 

aplikacyjnej. 

 pracownicy Biura nie ponoszą odpowiedzialności za 

wynik oceny wniosku i przyznanie pomocy.  

 

1. „Innowacyjność to wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi procesu, organizacji lub nowego sposobu 

wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych lub społecznych” 
W związku z powyższym charakter innowacyjny projektu realizowanego w ramach LSR polega w szczególności na: 

 powstaniu nowej usługi/produktu (w tym turystycznego), dotychczas nie oferowanego na obszarze co najmniej gminy, 

 zastosowaniu nowych sposobów organizacji lub zarządzania, wcześniej nie stosowanych na obszarze co najmniej gminy 

 zrealizowaniu inwestycji, jakiej dotychczas nie było na obszarze co najmniej gminy 

 nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów i surowców, wcześniej nie stosownym na obszarze co najmniej gminy, 

 nowym sposobie zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju co najmniej gminy, 

 aktywizacji osób i środowisk, które dotychczas w niskim stopniu angażowały się w działania na rzecz rozwoju lokalnego na poziomie co najmniej 

gminy, 

 upowszechnianiu lub wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych na obszarze co najmniej gminy. 

 


