
   

         

Wojewodzin, dnia 10.03.2021 r.  

 

Projekt 

 zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji  

  

Konieczność doprecyzowania Lokalnych Kryteriów Wyboru wynika z zapisów Rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków  

i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” (Dz.U. z 2020 r. poz.1555), tj. podmiot ubiegający się  

o przyznanie pomocy zobowiązany jest do utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu 

na pełne etaty średniorocznie. Z uwagi na zaistniałą sytuacją epidemiologiczną SARS - CoV - 2, 

powodującą utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej LGD odstępuje od punktowania 

dodatkowych miejsc pracy – usunięcie kryterium „Ilość tworzonych miejsc pracy” . Proponuje się aby 

w zastępstwie wprowadzić inne kryterium: „Miejsce zameldowania na obszarze wiejskim objętym LSR 

Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury”, co  pozwoli w uniknięciu sytuacji, w których osoby 

meldują się na obszarze stowarzyszenia tuż przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, a faktycznie 

mieszkają i pracują poza obszarem LGD. 

Jednocześnie proponuje się doprecyzowanie kryterium wspólne dla wszystkich typów operacji bez 

względu na źródło finansowania: „Doradztwo”. 

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji po doprecyzowaniu przedstawiają się następująco:  

  

 w rozdziale Kryteria dla projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na 

Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich należy: 

 pkt 4 kryterium „Ilość tworzonych miejsc pracy” -dotyczy zakładania i rozwoju 

działalności gospodarczych zastąpić kryterium „Miejsce zameldowania na obszarze 

wiejskim objętym LSR Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury”-dotyczy 

zakładania działalności gospodarczych; 

 

 

Kryteria dla projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

 

Nazwa kryterium Wyjaśnienie kryterium Punktacja 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I PROMOCJA 

Przedsięwzięcie nr 2.1.1. Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD  

Przedsięwzięcie 2.1.2 Współpraca na rzecz promocji produktów lokalnych 

Przedsięwzięcie nr 2.1.3. Budowa sieci inkubatorów przetwórstwa lokalnego 

4. Ilość 

tworzonych miejsc 

pracy-dotyczy 

zakładania i 

rozwoju 

działalności 

gospodarczych 

0-5 pkt. 

Opis kryterium: Wnioskodawca tworzy więcej 

miejsc pracy niż wymagane minimum Programowe 

(powyżej jednego stałego miejsca pracy w 

przeliczeniu na pełne średnioroczne etaty). Premiuje 

się wnioskodawców, którzy tworzą więcej niż 

wymagane Programem miejsca pracy w oparciu o 

umowę o pracę.  

Wnioskodawca nie 

przewiduje dodatkowych 

miejsc pracy-0 pkt. 

Wnioskodawca 

przewiduje utworzenie 

stałego miejsca pracy w 

przeliczeniu do 0,5 



   

Uzasadnienie kryterium: Potrzeba tworzenia 

nowych miejsc pracy na obszarze LGD wynika z 

diagnozy obszaru i wysokiego wskaźnika osób 

bezrobotnych. Dlatego też premiuje się operacje, w 

ramach których utworzona będzie jak największa 

liczba stałych miejsc pracy.  

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy  

średniorocznego etatu - 2 

pkt. 
Wnioskodawca 

przewiduje utworzenie 

stałego miejsca pracy w 

przeliczeniu na powyżej 

0,5 do 1 średniorocznego 

etatu– 4 pkt. 

Wnioskodawca 

przewiduje utworzenie 

stałego miejsca pracy w 

przeliczeniu na powyżej 

1 etatu – 5 pkt. 

4. Miejsce 

zameldowania na 

obszarze wiejskim 

objętym LSR 

Lokalnej Grupy 

Działania 

Biebrzański Dar 

Natury -dotyczy 

zakładania 

działalności 

gospodarczych 

0-5 pkt. 

Opis kryterium:  

LGD premiuje operacje składane przez osobę 

zameldowaną na pobyt stały lub czasowy na obszarze 

wiejskim objętym LSR Lokalnej Grupy Działania 

Biebrzański Dar Natury przez co najmniej 365 dni 

licząc od dnia złożenia wniosku. Spełnienie warunku 

sprawdzane jest na dzień złożenia wniosku do LGD.   

Uzasadnienie kryterium: Z analizy SWOT wynika, 

iż mieszkańcy z obszarów wiejskich są w znacznie 

trudniejszej sytuacji a niżeli mieszkańcy obszarów 

miejskich. Dlatego wsparcie powinno być w 

pierwszej kolejności skierowane dla mieszkańców 

obszarów wiejskich zameldowanych na pobyt stały 

lub czasowy na obszarze wiejskim objętym LSR 

Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury 

przez co najmniej 365 dni licząc od dnia złożenia 

wniosku, pozwoli to uniknąć sytuacji, w których 

osoby meldują się na obszarze stowarzyszenia tuż 

przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, a 

faktycznie mieszkają i pracują poza obszarem LGD. 

 

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy, 

zaświadczenie z Urzędu Gminy o zameldowaniu na 

pobyt stały lub czasowy – oryginał lub kopia. 

Wnioskodawca 

zameldowany krócej niż 

365 dni-0 pkt. 

Wnioskodawca 

zameldowany 365 dni i 

dłużej – 5 pkt. 

 

 w rozdziale Kryteria wspólne dla wszystkich typów operacji bez względu na źródło 

finansowania w: 

 pkt 1 Doradztwo należy doprecyzować opis kryterium; 

 

 

Kryteria wspólne dla wszystkich typów operacji bez względu na źródło finansowania 

 

 

Nazwa kryterium Wyjaśnienie kryterium Punktacja 

1. Doradztwo  

0-5 pkt. 

Opis kryterium: Skorzystanie przez wnioskodawców  

osobiście z doradztwa w zakresie wniosku złożonego 

w odpowiedzi na dany nabór w ramach którego 

wnioskodawca składa wniosek. w biurze LGD. 

W trosce o wysoką jakość składanych wniosków oraz 

efektywność świadczonego doradztwa premiuje się 

Wnioskodawca nie 

korzystał z doradztwa 

pracowników biura/ 

Wnioskodawca 

korzystał z doradztwa 

pracowników biura w 



   

wnioskodawców, którzy  korzystali z doradztwa 

świadczonego przez pracowników biura 

LGD/ekspertów zatrudnionych na zlecenie biura LGD 

w zakresie przygotowania wniosku /biznesplanu w 

terminie wcześniejszym niż 3 ostatnie dni robocze 

trwania naboru w zakresie wniosku złożonego w 

odpowiedzi na dany nabór w ramach którego 

wnioskodawca składa wniosek. 

Uzasadnienie kryterium: W analizie SWOT jako 

zagrożenie dostrzeżono zawiłość procedur 

związanych z korzystaniem ze wsparcia zewnętrznego 

oraz niskie kompetencje lokalnych liderów. Aby 

wyjaśnić wnioskodawcom wiele kwestii 

proceduralnych a tym samym wpłynąć na sprawną i 

efektywną realizację operacji premiuje się korzystanie 

ze wsparcia doradczego dotyczącego przygotowania 

wniosku. 

Źródło weryfikacji: rejestr świadczonego doradztwa 

przez biuro LGD 

ciągu 3 ostatnich dni 

roboczych trwania 

danego naboru – 0 pkt 

Wnioskodawca 

korzystał z doradztwa 

pracowników biura  

wcześniej niż 3 

ostatnie dni robocze 

trwania naboru w 

zakresie wniosku 

złożonego w 

odpowiedzi na dany 

nabór w ramach 

którego wnioskodawca 

składa wniosek 

– 5 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

  

  

  


