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BIULETYN 

Nr 1/2016 

STOWARZYSZENIA LOKLANA GRUPA DZIAŁANIA 

„GORCE-PIENINY” 

                                                    

Drogi Czytelniku, 

 W związku z rozpoczynającą się realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju i planowanymi naborami 
wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej, zapraszamy do lektury  biuletynu poświęconego 
w całości zasadom uzyskania wsparcia na  podjęcie działalności gospodarczej.  

Na stronie www.leadergorce-pieniny.pl zostały ogłoszone nabory na podjęcie działalności gospodarczej;  

3/2016 w ramach Przedsięwzięcia 1.1.6 Podejmowanie działalności gospodarczej w  sektorze  
turystycznym przez osoby do 30 roku życia i/lub kobiety  

4/2016 w ramach Przedsięwzięcie 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej.  

 
 

PREMIA NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, jeżeli: 

 jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,    

 jest pełnoletnia, 

 ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR  
Pomoc jest przyznawana osobie, której został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o 
krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o 
przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli: 

 koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych; 

 operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z 
zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów 
kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu 
całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 
2022 r.; 

 operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada 
realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, 
chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na 
budowie albo przebudowie liniowego obiektu 
budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany 
poza tym obszarem; 

 inwestycje w ramach operacji będą realizowane na 
nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością 
podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub 
podmiot ten posiada prawo do dysponowania 

http://www.leadergorce-pieniny.pl/
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nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji 
operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji tj. 2 lat; 

 operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem; 

 minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych; 

 realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.; 

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli: 

 podmiot ubiegający się o jej przyznanie: 

a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że 
podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 
grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 
59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów, 

b) w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał 
działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej 

– i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie; 

 operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywanie do dnia, w 
którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz: 

a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, 
ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń 
społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym 
upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub 

b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to 
uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce 
pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym 
upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.  

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest przyznawana w formie PREMII W WYSOKOŚCI 60 
000 ZŁ  jest wypłacana w dwóch transzach:  
PIERWSZA w wysokości 80 % premii (48 tys.) wypłacana na wniosek beneficjenta złożony w terminie do 3 
miesięcy po podpisaniu umowy o przyznanie pomocy, jeżeli podmiot podjął we własnym imieniu 
działalność gospodarczą, zgłosił się do ubezpieczenia społecznego z tytułu wykonywania działalności, 
uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy.  
DRUGA tj. 20% jest wypłacana na wniosek beneficjenta jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z 
biznesplanem.  
Pomoc na rozpoczęcie działalności przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów 
uzyskanych w ramach oceny Rady LGD za pomocą kryteriów wyboru operacji określonych w LSR. 
Co w umowie? 
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Umowa o przyznaniu pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej zawiera m.in. postanowienia 
dotyczące realizacji operacji, w szczególności zobowiązania beneficjenta dotyczące: 

 podjęcia we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z 
dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywania do dnia, w którym 
upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz: 

1. a) zgłoszenia beneficjenta do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i 
ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z 
tytułu wykonywania tej działalności i podlegania tym ubezpieczeniom do dnia, w którym 
upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub 

2. b) utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, 
gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienia osoby, dla której zostanie 
utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymania utworzonych 
miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej; 

 osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego 
poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty 
płatności końcowej. 

 spełniania warunków określonych w § 3 do dnia złożenia wniosku o płatność końcową; 

 osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie; 

 niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych zgodnie z 
warunkami przyznania pomocy; 

 przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat 
od dnia wypłaty płatności końcowej; 

 warunków i sposobu pozyskiwania od beneficjenta danych, które jest on obowiązany 
udostępnić na podstawie przepisów prawa, oraz warunków i sposobu pozyskiwania przez LGD 
od beneficjenta danych dotyczących realizacji operacji, niezbędnych do monitorowania 
wskaźników określonych w LSR; 

 uwzględniania wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie 
rachunkowości albo wykorzystywania do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego, 
o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013; 

 dokonywania zmian w umowie. 
  Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest 
weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym 
przez zarząd województwa. 
 
 
 Wnioski o płatność 
Wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy beneficjent składa w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy, a wniosek o płatność drugiej transzy – po spełnieniu warunków wypłaty drugiej transzy, w 
terminie określonym w umowie, nie później jednak niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie 
później niż w dniu 31 grudnia 2022 r. 
  
Wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu 
wniosku o płatność, w terminie: 

 30 dni od dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej transzy, 

 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy 
 
Poniżej przedstawiamy Lokalne kryteria oceny i wyboru wniosków, czyli za co wnioskodawca może uzyskać 
punkty składając wniosek w przedsięwzięciu: 
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 1.1.6 Podejmowanie działalności gospodarczej w  sektorze  turystycznym przez osoby do 30 roku życia i/lub 

kobiety 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 1.1 

Wykorzystanie dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego  

Gorców i Pienin 
do rozwoju 

przedsiębiorczości  
i turystyki 

Nr 1.1.6 
Podejmowanie działalności gospodarczej  

w sektorze turystycznym przez osoby do 30 roku 
życia i/lub kobiety 

KARTA OCENY OPERACJI w ramach konkursu nr ….. 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów Definicja / wyjaśnienie/sposób weryfikacji 

1. 
Innowacyjność operacji 

 
0 lub 5 

Jako innowacyjne uznawane będą operacje, które: 

 wdrażają nowy  lub znacząco udoskonalony produkt, 
usługę, proces, organizację 

 lub nowy sposób wykorzystania lub zmobilizowania 
istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, 
historycznych, kulturowych czy społecznych 

 
Innowacyjność odnosić się będzie do terytorium gminy, 
na obszarze której realizowana jest operacja, a w 
przypadku gdy operacja obejmie większy obszar, do 
obszaru objętego LSR. 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie OPISU 
PLANOWANEJ OPERACJI we Wniosku o Przyznanie 
Pomocy oraz w oparciu o wiedzę lokalną 

 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach 
kryterium:  0 lub 5 

2. 

W budżecie operacji 
zaplanowano działania mające 
wpływ na ochronę środowiska 
i/lub przeciwdziałające 
zmianom klimatu. 
 

0 lub 5 

Za działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub 
przeciwdziałające zmianom klimatu uznaje się:  

 inwestycje w instalacje wykorzystujące odnawialne 
źródła energii ; 

o instalacji wykorzystujących energię słońca (np. 
kolektory słoneczne, fotowoltaika),  

o jednostek wykorzystujących energię 
geotermalną,  

o pomp ciepła,  
o małych elektrowni wodnych,  
o elektrowni wiatrowych,  
o instalacji wykorzysujących biomasę,  
o instalacji wykorzystujących biogaz. 

 inwestycje związane z poprawą utrzymania ciepła w 
budynku (izolacja termiczna budynku, wymiana okien na 
energooszczędne), 

 budowa budynków niskoenergetycznych (tzw. 
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pasywnych, zero energetycznych),  

 likwidacja pieców i palenisk węglowych na rzecz 
nowoczesnych technologii niskoemisyjnych (np. kolektory 
słoneczne, pompy ciepła, mikrowiatraki przydomowe) 

 w przypadku zakupu środka transportu – zakup 
samochodu elektrycznego.  

 wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, 
urządzeń i sprzętu mających wpływ na ochronę 
środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu. 

  
 

Kryterium weryfikowane na podstawie: 
1. OPISU PLANOWANEJ OPERACJI we Wniosku o Przyznanie 

Pomocy, a w szczególności na podstawie pozycji w: 

   ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM OPERACJI (w 
przypadku gdy  działania mające wpływ na ochronę 
środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu 
będą stanowiły koszt kwalifikowany) 

 PLANIE FINANSOWYM OPERACJI (w przypadku gdy 
działania  mające wpływ na ochronę środowiska i/lub 
przeciwdziałające zmianom klimatu będą stanowiły koszt 
niekwalifikowany) 
2. informacji  w ofercie, popartej danymi, 
potwierdzającej, że dana maszyna/urządzenie/sprzęt ma 
wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziała 
zmianom klimatu. 

 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach 
kryterium:  0 lub  5 

3. 

Wnioskodawca podejmie 
działalność w branży kluczowej 
dla rozwoju obszaru LSR 
zgodnie z nr sekcji PKD 
wskazanym w LSR. 

0 lub 10 

Jako branże kluczowe dla rozwoju obszaru uznano: 

 sekcję I (działalność związana z zakwaterowaniem i 
usługami gastronomicznymi),  

 sekcję F (budownictwo)  

 sekcję R (działalność związana z kulturą, rozrywką i 
rekreacją). 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie kodu PKD dla 
działalności związanej z realizacją operacji (przeważającej) 
podanego   we Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz na  
podstawie  Polskiej Klasyfikacji Działalności stanowiącej 
załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 
grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD) 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach 
kryterium:  0 lub  10 

4. 

Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku ma  miejsce 
zameldowania na obszarze LSR 
od co najmniej 24 miesięcy 

0 lub 20 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji zawartej 
we Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz na podstawie 
kserokopii dokumentów potwierdzających meldunek stały 
lub czasowy, oświadczeń  i innych przedstawionych 
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dokumentów 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach 
kryterium:  0 lub  20 

5. 

Wnioskodawca/reprezentant 
wnioskodawcy: 

 korzystał z usług doradczych 
LGD i/lub wziął udział w 
szkoleniu dotyczącym 
danego naboru 

po ogłoszeniu 
naboru 

0 lub 5 

Kryterium  weryfikowane na podstawie list obecności ze 
szkoleń i/lub  list udzielonych usług doradczych 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach 
kryterium:  0 lub 5 

6. 

Operacja zakłada utworzenie 
więcej niż 1 miejsca pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne  

0 lub 20 

Kryterium  weryfikowane na podstawie   liczby 
planowanych do utworzenia miejsc pracy w wyniku 
realizacji operacji (w przeliczeniu na pełne etaty) 
deklarowane we Wniosku o Przyznanie Pomocy 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach 
kryterium:  0 lub 10 

7. 

Kwota wnioskowanego 
wsparcia podzielona na liczbę 
tworzonych miejsc pracy w 
ramach realizacji operacji  jest 
niższa, bądź równa niż średnia 
dla wszystkich operacji 
obliczona na podstawie  
sumy wszystkich 
wnioskowanych kwot wsparcia 
podzielonych przez liczbę 
wszystkich deklarowanych do 
utworzenia miejsc pracy  
w ramach wszystkich operacji 
w naborze 

0 lub 10 

(kwota  wnioskowanego wsparcia na realizację operacji / 
liczba tworzonych miejsc pracy w ramach realizacji operacji) 

≤ 
(suma wszystkich wnioskowanych kwot wsparcia 

wszystkich operacji  w naborze/ liczbę deklarowanych do  
utworzenia  miejsc pracy w ramach wszystkich operacji  

w naborze) 
 

Kryterium  weryfikowane na podstawie Informacji 
zawartych we Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz w 
pozostałych wnioskach złożonych w danym naborze 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach 
kryterium:  0 lub 10 

8. 

Operacje będzie realizowana w 
terminie do 8 miesięcy od 
podpisania umowy o 
dofinansowanie zgodnie z 
harmonogramem  

0 lub 10 

Kryterium  weryfikowane na podstawie; 

 harmonogramu zawartego we Wniosku o Przyznanie 
Pomocy w sekcji OPIS PLANOWANEJ OPERACJI w polu  
Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru 
operacji przez LGD  

 oraz planowanego terminu zakończenia operacji we 
Wniosku o Przyznanie Pomocy 

 
 Harmonogram powinien zawierać:  

 nazwę zadania (dostawy/usługi/robót budowlanych)  

 termin realizacji liczony od podpisania umowy o 
dofinansowanie. 

 
Punkty są przyznawane jeżeli Wnioskodawca 
uprawdopodobni, że zrealizuje operacje w terminie do 8 
miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie  oraz 
termin zakończenia realizacji operacji w harmonogramie 
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jest tożsamy  z planowanym terminem zakończenia operacji 
we Wniosku o Przyznanie Pomocy 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach 
kryterium:  0 lub 10 

9. 

Wnioskodawca brał udział w 
konsultacjach społecznych 
Strategii Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Lokalną 
Społeczność i/lub uczestniczył 
w pracach Zespołu ds. 
opracowania LSR i/lub złożył 
fiszkę  

0 lub 5 

Kryterium  weryfikowane na podstawie list obecności z 
konsultacji społecznych, list obecności ze spotkań zespołu 
ds. opracowania LSR, list osób/podmiotów które złożyły 
fiszki 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach 
kryterium:  0 lub 5 

12. 
Stan przygotowania projektu 

do realizacji  
 

0 lub 10 

W przypadku projektów wymagających pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia budowy: 
projekt posiada wszystkie wymagane prawem polskim 
prawomocne decyzje administracyjne (pozwolenie na 
budowę lub dokumenty równoważne) pozwalające na 
realizację całości inwestycji oraz posiada kompletny projekt 
budowlany  
 
W przypadku projektów niewymagających pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia: 
Wnioskodawca posiada co najmniej jedną ofertę cenową z 
parametrami na zakup każdej planowanej do zakupu 
maszyny/wyposażenia/oprogramowania/ środków 
transportu 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku i 
załączników 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach 
kryterium: 0 lub 10 

SUMA  100 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%. 
Maksymalna liczba punktów 100. 
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1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 1.2 
Integracja i wzmocnienie 

kapitału społecznego obszaru 
LGD 

Nr 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów 

Definicja / wyjaśnienie/sposób 
weryfikacji 

1. 
Innowacyjność operacji 

 
0 lub 5 

 Jako innowacyjne uznawane będą 
operacje, które: 

 wdrażają nowy  lub znacząco 
udoskonalony produkt, usługę, proces, 
organizację 

 lub nowy sposób wykorzystania lub 
zmobilizowania istniejących lokalnych 
zasobów przyrodniczych, historycznych, 
kulturowych czy społecznych 

 
Innowacyjność odnosić się będzie do 
terytorium gminy, na obszarze której 
realizowana jest operacja, a w 
przypadku gdy operacja obejmie 
większy obszar, do obszaru objętego 
LSR. 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie 
OPISU PLANOWANEJ OPERACJI we 
Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz w 
oparciu o wiedzę lokalną 

 
Liczba punktów możliwa do przyznania 
w ramach kryterium:  0 lub 5 

2. 

W budżecie operacji zaplanowano  
działania mające wpływ na ochronę 
środowiska i/lub przeciwdziałające 
zmianom klimatu. 
 

0 lub 5 

Za działania mające wpływ na ochronę 
środowiska i/lub przeciwdziałające 
zmianom klimatu uznaje się:  

 inwestycje w instalacje wykorzystujące 
odnawialne źródła energii ; 

o instalacji wykorzystujących 
energię słońca (np. kolektory 
słoneczne, fotowoltaika),  

o jednostek wykorzystujących 
energię geotermalną,  

o pomp ciepła,  
o małych elektrowni wodnych,  
o elektrowni wiatrowych,  
o instalacji wykorzysujących 

biomasę,  
o instalacji wykorzystujących 

biogaz. 

 inwestycje związane z poprawą 
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utrzymania ciepła w budynku (izolacja 
termiczna budynku, wymiana okien na 
energooszczędne), 

 budowa budynków 
niskoenergetycznych (tzw. pasywnych, 
zero energetycznych),  

 likwidacja pieców i palenisk węglowych 
na rzecz nowoczesnych technologii 
niskoemisyjnych (np. kolektory 
słoneczne, pompy ciepła, mikrowiatraki 
przydomowe) 

 w przypadku zakupu środka transportu 
– zakup samochodu elektrycznego.  

 wykonywanie usług za pomocą 
technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu 
mających wpływ na ochronę środowiska 
i/lub przeciwdziałające zmianom 
klimatu. 

  
 

Kryterium weryfikowane na podstawie: 
1. OPISU PLANOWANEJ OPERACJI we 
Wniosku o Przyznanie Pomocy, a w 

szczególności na podstawie pozycji w: 

   ZESTAWIENIU RZECZOWO-
FINANSOWYM OPERACJI (w przypadku 
gdy  działania mające wpływ na ochronę 
środowiska i/lub przeciwdziałające 
zmianom klimatu będą stanowiły koszt 
kwalifikowany) 

 PLANIE FINANSOWYM OPERACJI (w 
przypadku gdy działania  mające wpływ 
na ochronę środowiska i/lub 
przeciwdziałające zmianom klimatu 
będą stanowiły koszt niekwalifikowany) 
2. informacji  w ofercie, popartej 
danymi, potwierdzającej, że dana 
maszyna/urządzenie/sprzęt ma wpływ 
na ochronę środowiska i/lub 
przeciwdziała zmianom klimatu. 

 
Liczba punktów możliwa do przyznania w 
ramach kryterium:  0 lub  5 

3. 

Wnioskodawca podejmie działalność w 
branży kluczowej dla rozwoju obszaru 
LSR zgodnie z nr sekcji PKD wskazanym 
w LSR. 

0 lub 10 

Jako branże kluczowe dla rozwoju obszaru 
uznano: 

 sekcję I (działalność związana z 
zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi),  

 sekcję F (bu downictwo)  

 sekcję R (działalność związana z 
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kulturą, rozrywką i rekreacją). 
 

Kryterium weryfikowane na podstawie 
kodu PKD dla działalności związanej z 
realizacją operacji (przeważającej) 
podanego   we Wniosku o Przyznanie 
Pomocy oraz na  podstawie, Polskiej 
Klasyfikacji Działalności stanowiącej 
załącznik do Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w 
sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD) 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w 
ramach kryterium:  0 lub 10 

4. 
Wnioskodawca na dzień złożenia 
wniosku ma  miejsce zameldowania na 
obszarze LSR od co najmniej 24 miesięcy 

0 lub  20 

Kryterium weryfikowane na podstawie 
Informacji zawartej we Wniosku o 
Przyznanie Pomocy oraz na podstawie 
kserokopii dokumentów potwierdzających 
meldunek stały lub czasowy, oświadczeń  i 
innych przedstawionych dokumentów 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w 
ramach kryterium:  0 lub 20 

5 

Wnioskodawca/reprezentant 
wnioskodawcy: 

 korzystał z usług doradczych LGD  

 i/lub wziął udział w szkoleniu 
dotyczącym danego naboru 

po ogłoszeniu naboru 

0 lub 5 

Kryterium  weryfikowane na podstawie 
list obecności ze szkoleń i/lub  list 
udzielonych usług doradczych 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w 
ramach kryterium:  0 lub 5 

6 
Operacja zakłada utworzenie więcej niż 
1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne 
etaty średnioroczne  

0 lub 20 

Kryterium  weryfikowane na podstawie   
liczby planowanych do utworzenia miejsc 
pracy w wyniku realizacji operacji (w 
przeliczeniu na pełne etaty) deklarowane 
we Wniosku o Przyznanie Pomocy 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w 
ramach kryterium:  0 lub 20 

7 

Kwota wnioskowanego wsparcia 
podzielona na liczbę tworzonych miejsc 
pracy w ramach realizacji operacji  jest 
niższa, bądź równa niż średnia dla 
wszystkich operacji obliczona na 
podstawie  
sumy wszystkich wnioskowanych kwot 
wsparcia podzielonych przez liczbę 
wszystkich deklarowanych do 
utworzenia miejsc pracy  
w ramach wszystkich operacji w naborze 

0 lub 10 

(kwota  wnioskowanego wsparcia na 
realizację operacji / liczba tworzonych 

miejsc pracy w ramach realizacji operacji) 
≤ 

(suma wszystkich wnioskowanych kwot 
wsparcia wszystkich operacji  w naborze/ 

liczbę deklarowanych do  utworzenia  
miejsc pracy w ramach wszystkich 

operacji  
w naborze) 

 
Kryterium  weryfikowane na podstawie 
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Informacji zawartych we Wniosku o 
Przyznanie Pomocy oraz w pozostałych 
wnioskach złożonych w danym naborze 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w 
ramach kryterium:  0 lub 10 

8. 

Operacje będzie realizowana w terminie 
do 8 miesięcy od podpisania umowy o 
dofinansowanie zgodnie z 
harmonogramem  

0 lub 10 

Kryterium  weryfikowane na podstawie; 

 harmonogramu zawartego we Wniosku 
o Przyznanie Pomocy w sekcji OPIS 
PLANOWANEJ OPERACJI w polu  
Uzasadnienie zgodności z celami LSR i 
kryteriami wyboru operacji przez LGD  

 oraz planowanego terminu zakończenia 
operacji we Wniosku o Przyznanie 
Pomocy 

 
 Harmonogram powinien zawierać:  

 nazwę zadania (dostawy/usługi/robót 
budowlanych)  

 termin realizacji liczony od podpisania 
umowy o dofinansowanie. 

 
Punkty są przyznawane jeżeli 
Wnioskodawca uprawdopodobni, że 
zrealizuje operacje w terminie do 8 
miesięcy od podpisania umowy o 
dofinansowanie  oraz termin zakończenia 
realizacji operacji w harmonogramie jest 
tożsamy  z planowanym terminem 
zakończenia operacji we Wniosku o 
Przyznanie Pomocy 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w 
ramach kryterium:  0 lub 10 

9. 

Wnioskodawca brał udział w 
konsultacjach społecznych Strategii 
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 
Lokalną Społeczność i/lub uczestniczył w 
pracach Zespołu ds. opracowania LSR 
i/lub złożył fiszkę  

0 lub 5 

Kryterium  weryfikowane na podstawie 
list obecności z konsultacji społecznych, 
list obecności ze spotkań zespołu ds. 
opracowania LSR, list osób/podmiotów 
które złożyły fiszki 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w 
ramach kryterium:  0 lub 5 

10. 
Stan przygotowania projektu do 

realizacji  
 

0 lub 10 

W przypadku projektów wymagających 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 
budowy: 
projekt posiada wszystkie wymagane 
prawem polskim prawomocne decyzje 
administracyjne (pozwolenie na budowę 
lub dokumenty równoważne) pozwalające 
na realizację całości inwestycji oraz 
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posiada kompletny projekt budowlany  
 
W przypadku projektów niewymagających 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia: 
Wnioskodawca posiada co najmniej jedną 
ofertę cenową z parametrami na zakup 
każdej planowanej do zakupu 
maszyny/wyposażenia/oprogramowania/ 
środków transportu 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie 
wniosku i załączników 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w 
ramach kryterium: 0 lub 10 

SUMA  100 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%. Maksymalna liczba 
punktów 100. 
 
W całym okresie programowania (2016-2023) w Lokalnej Strategii Rozwoju zostały zaplanowane trzy 
przedsięwzięcia wspierające zakładanie działalności gospodarczej, które zostały przedstawione poniżej w 
tabeli.  

 
Nr 

 
Nazwa przedsięwzięcia 

Rok/ kwota 
wsparcia całego 
przedsięwzięcia  

Zakładany do osiągnięcia w LSR 
wskaźnik produktu w ramach danej 
puli 

1.1.6 Podejmowanie działalności 
gospodarczej w  sektorze  
turystycznym przez osoby 
do 30 roku życia i/lub 
kobiety 

 
 
2016r./300 000 zł 

5- Liczba operacji  
polegających na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa w sektorze 
turystycznym przez osoby do 30. roku 
i/lub kobietyżycia 

1.2.1 Podejmowanie działalności 
gospodarczej 

2016r./600000zł 
2019r./ 300 000 zł 

15-Liczba operacji polegających na 
utworzeniu nowego przedsiębiorstwa 

 

Konsultacje po ogłoszeniu naboru  
prowadzone są  po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu 

 
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” 

 w Krościenku nad Dunajcem ul. Rynek 32 
 

 tel. 18 26 23 590,  
tel. 789 304 706 

www.leadergorce-pieniny.pl 
 biuro@leadergorce-pieniny.pl  

 

                                                                                             
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020. 

http://www.leadergorce-pieniny.pl/
mailto:biuro@leadergorce-pieniny.pl

