
                                            

 

Lokalne kryteria wyboru projektów dla PRZEDSIĘWZIĘCIA 1 

KRYTERIA WYBORU OPIS KRYTERIUM PUNKTACJA 

Innowacyjność projektu 
 

 

 

Minimalnym wymogiem zaistnienia 

innowacji jest aby produkt, proces, metoda 

marketingowa lub metoda organizacyjna 

były nowe (lub znacząco udoskonalone) 

dla firmy. Zalicza się tu produkty, 

procesy i metody, które dana firma 

opracowała jako pierwsza oraz te, które 

zostały przyswojone od innych firm lub 

podmiotów. 

0 pkt - brak innowacji 

1 pkt - rozwiązanie /projekt 

nowatorski na obszarze 

miejscowości 

2 pkt - rozwiązanie /projekt jest 

innowacyjny ze względu na 

proces produkcji lub 

świadczone usługi 

3 pkt - rozwiązanie /projekt jest 

innowacyjny ze względu na 

proces produkcji, 

świadczone usługi i 

zastosowaną metodę 

marketingową 

Zastosowanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu 
 

Preferowane są projekty wykorzystujące 

zastosowanie ekologicznych technologii ze 

szczególnym uwzględnieniem energii 

odnawialnej  

0 pkt - brak rozwiązań 

proekologicznych 

3 pkt - wykazane przynajmniej 

jedno rozwiązanie 

proekologiczne 

Liczba nowych miejsc pracy 

utworzonych w wyniku 

rozpoczęcia działalności 

gospodarczej  

 

 

Preferowane są projekty generujące nowe 

miejsca pracy. Dokonując oceny kryterium 

należy wziąć pod uwagę liczbę 

nowoutworzonych miejsc pracy. Przy 

czym nowoutworzone miejsce pracy nie 

dotyczy samozatrudnienia 

0 pkt – jedno nowoutworzone 

miejsce pracy 

3 pkt – powyżej jednego 

nowoutworzonego miejsca 

pracy 

Wykorzystanie lokalnych 

zasobów 

 

 

Preferowane są projekty wykorzystujące 

lokalne zasoby określone jako surowce 

lub/i lokalne produkty rolne lub/i usługi 

0 pkt – projekt nie zakłada 

wykorzystania lokalnych 

zasobów 

3 pkt – projekt zakłada 

wykorzystanie co najmniej 

jednego lokalnego zasobu 

Wnioskodawca korzystał z 

doradztwa LGD lub 

uczestniczył w szkoleniach 

realizowanych przez LGD 
 

 

Preferuje projekty wnioskodawców, którzy 

przed złożeniem wniosku o przyznanie 

pomocy korzystali z doradztwa LGD lub 

ze szkoleń realizowanych przez LGD 

(potwierdzenie: karta doradztwa lub lista 

obecności ze szkoleń) 

0 pkt – NIE 

3 pkt - TAK 

Miejsce realizacji operacji 

(projektu) 

Preferuje projekty wnioskodawców  

realizowanych w miejscowościach 

zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. 

mieszkańców 

0 pkt - projekt nie jest realizowany 

w miejscowości 

zamieszkanej przez mniej niż 

5 tys. mieszkańców 

1 pkt - projekt jest realizowany w 

miejscowości zamieszkanej 

przez mniej niż 5 tys. 

          mieszkańców 

 

Maksymalna liczba punktów  - 16 

Minimum kwalifikujące projekt – uzyskanie co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów 


