
Lp Kryterium Elementy podlegające punktacji
Możliwe 

punkty

Przyznane 

punkty
Opis Źródło weryfikacji

Operacja zakłada utworzenie 2 miejsc pracy więcej niż 

wymagane minimum
4

Operacja zakłada utworzenie 1 miejsca pracy więcej niż 

wymagane minimum
2

Operacja nie przewiduje utworzenie większej liczby 

miejsc pracy niż wymagane minimum
0

Wkład własny wynosi co najmniej 40  % kosztów 

kwalifikowanych 
4

Wkład własny wynosi co najmniej 35 % kosztów 

kwalifikowanych 
2

Wkład własny wynosi poniżej 35% kosztów 

kwalifikowalnych projektu
0

Projekt jest innowacyjny w skali całego obszaru LGD 4

Projekt jest innowacyjny w skali gminy 2

Projekt nie jest innowacyjny 0

Operacja ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska i 

klimat.
2

Brak pozytywnego wpływu na ochronę środowiska i 

klimat.
0

Działalność której podstawą są lokalne

produkty rolne
5

Działalność produkcyjna 5

Działalność usługowa 5

Inna działalność 0

Wnioskodawca korzystał ze szkoleń LGD 

przygotowujących do ubegania się o dotację w LGD
2

Wnioskodawca nie korzystał ze szkoleń LGD 

przygotowujących do ubegania się o dotację w LGD
0
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Informacje we wniosku, 

oświadczenie 

wnioskodawcy

Informacje we wniosku, 

oświadczenie 

wnioskodawcy

Informacje we wniosku, 

oświadczenie 

wnioskodawcy

5

Preferowane są operacje o charakterze 

innowacyjnym.

Przez innowacyjność rozumie się 

wdrożenie nowego lub znacząco 

udoskonalnonego w skali obszaru LSR lub 

gminy  produktu, usługi, procesu, 

organizacji lub nowego sposobu 

wykorzystania lub zmobilizowania 

istniejących lokalnych zasobów 

przyrodniczych, historycznych, 

kulturowych, gospodarczych czy 

społecznych.

Obszar LSR: gmina Włodawa wiejska i 

miejska, gminy: Hańsk, Wola Uhruska, 

Ruda-Huta, Hanna, Wyryki, Stary Brus.

Innowacyjność operacji 3

Kryterium preferuje operacje, które w 

swoich celach lub działalności 

bezpośrednio przyczynią się do ochrony 

środowiska lub klimatu (np. recykling 

odpadów, odnawialne źródła energii, 

gospodarka wodno - ściekowa) lub 

pośrednio uwzględnia technologie 

wpływające na oszczędność energii lub 

ograniczenie emisji szkodliwych 

substancji). 

4
Wpływ operacji na stan 

środowiska naturalnego i 

zmiany klimatyczne

WYMAGANE MINIMUM PUNKTÓW: 9 pkt.

SUMA  PUNKTÓW

Informacje we wniosku, 

oświadczenie 

wnioskodawcy, CEIDG

6 Szkolenia Biura LGD

Kryterium preferuje wnioskodawców 

korzystających ze szkołeń organizowanych 

przez Biuro LGD  w zakresie ubiegania się 

o dotację w LGD.

Listy ze spotkań 

szkoleniowych 

Zakres prowadzonej 

działalności gospodarczej

Preferowane są operacje polegające na 

rozwoju:

a)działalności której podstawą są lokalne 

produkty rolne,

b) działalności produkcyjnej,

c) usług dla ludności. 

Wyłączeniu podlega handel oraz 

działalność  turystyczna (usługi 

gastronomiczne w Obszarze Jeziora 

Białego - Okuninka oraz Jeziora Glinki, 

usługi rekreacyjne dla turystów, usługi 

noclegowe na obszarze LSR) wspierane w 

ramach przedsięwzięcia 1.2.3.

Maksymalna możliwa liczba punków za 

kryterium: 15 pkt.

Wysokość wkładu własnego 

Wnioskodawcy
2

Premiowane są operacje zakładające 

większy udział wkładu własnego 

wnioskodawcy od wymaganego 

miniumum. 

Informacje we wniosku, 

oświadczenie 

wnioskodawcy

Zał. nr 3 do ogłoszenia 

o naborze nr 2/2016

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.2. Rozwijanie istniejących przedsiębiorstw

Liczba utworzonych miejsc 

pracy 1

Premiowane są operacje  zakładające 

utworzenie większej liczby miejsc pracy niż 

zakładane minimum.

LOKALNE KRYTERIA WYBORU

STOWARZYSZENIA "POLESKA DOLINA BUGU"


