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Lokalne Kryteria Wyboru Operacji dla przedsięwzięcia 1.1.1 Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej na obszarze LSR 

 

Opis 
Maks. liczba 

pkt  
Opis kryterium Sposób weryfikacji i sposób oceny/punktowania  

Znaczenie kryterium 

1.1.1 Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej na obszarze LSR 
 

1 Wnioskodawca przewidział 
wykorzystanie logotypu LGD 
zgodnie z wytycznymi 
 

3 

Kryterium premiować będzie operacje, 
które zakładają wykorzystanie logotypu 
LGD Pałuki – Wspólna Sprawa przez 
okres trwania projektu oraz po jego 
zakończeniu np. poprzez umieszczenie 
w miejscu realizacji operacji tablicy 
informacyjnej, umieszczenie logotypu 
na materiałach drukowanych 
związanych z realizacją operacji. 
Wytyczne dotyczą „Księgi wizualizacji 
znaku PROW 2014-2020”  
 

Weryfikacja: Informacje zawarte we wniosku o przyznanie 
pomocy w polu B.III.1.4. 
Punktacja przyznawana będzie w następujący sposób:  

 3 punkty za wskazany we wniosku sposób 
wykorzystania logotypu. 

 

 0 punktów jeśli Wnioskodawca nie przewidział 
wykorzystania logotypu lub nie wskazał 
konkretnego sposobu wykorzystania logotypu. 

 
Punktów pośrednich nie przyznaje się. 

Kryterium horyzontalne 

2 Wnioskodawca przewidział 
wykorzystywanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie 
środowiska  
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

Kryterium premiować będzie operacje, 
w których wnioskodawca wykaże się 
świadomym działaniem na rzecz 
poprawy stanu środowiska naturalnego 
na obszarze objętym LSR, a sama 
operacja w znaczny sposób przyczyni 
się do ochrony środowiska. Kryterium 
rekomendowane w PROW. 

Weryfikacja w oparciu o informacje zawarte we wniosku oraz 
biznesplanie. Dominujący zakres operacji powinien mieć 
związek przyczynowy z ochroną środowiska czyli albo 
podejmowana działalność jest związana z ekologią albo 
planowany zakup bezpośrednio prowadzi do ochrony 
środowiska. Przez "dominujący zakres operacji" rozumie się 
sytuację, w której operacja ma adekwatny i ścisły związek 
przyczynowy z ochroną środowiska. Przy ocenie 
dominującego zakresu należy mieć na uwadze, że działania  
związane z ochroną środowiska muszą stanowić jeden z 
głównych celów operacji, a nie tylko uboczne (tj. realizowane 
przy okazji realizacji operacji). W tym zakresie wnioskodawca 
powinien przewidzieć zorganizowany i rozbudowany 
mechanizm, który przyczyniłby się do ochrony środowiska (m. 
in. zapewniający kompleksowy zespół składników i działań 
przyczyniających się do ochrony środowiska), a nie tylko  
jednostkowe rozwiązanie, które może być rozpatrywane jako 
niejako działanie "przy okazji", a nie cel i działanie główne 
(docelowe), mające charakter dominujący. 
 
Dodatkowo taki wydatek musi spełniać warunek opisany 
poniżej:  
 
Punktacja przyznawana będzie w następujący sposób:  

 5 punktów za wskazanie  
 

Kryterium horyzontalne 



- kosztów przyczyniających się do ochrony środowiska. W 
polu B.III.1.4 wniosku wskazuje się, które pozycje z  tabeli 7.1 
biznesplanu (wskazanie konkretnych pozycji z zestawienia 
rzeczowo-finansowego/kosztorysu wraz z uzasadnieniem). 
dotyczą przyczyniania się do ochrony środowiska. 
Wydatki te muszą być  na poziomie co najmniej 60.000 zł 
łącznie. 
 
i/lub 
- uzasadnienia w polu B.III.1.4 wniosku na potwierdzenie, iż 
charakter działalności związanej z operacją przyczyni się do 

ochrony środowiska. 
 
  

 0 punktów jeśli wnioskodawca nie uwzględnił w 
projekcie wykorzystywania rozwiązań sprzyjających 
ochronie środowiska. 

 
Ocena jest subiektywną oceną każdego członka Rady. 
Punktów pośrednich nie przyznaje się. 

3 Wnioskodawca wziął udział w 
szkoleniu/doradztwie 
organizowanym przez LGD w 
ramach danego naboru 
wniosków 

8 

Kryterium premiować będzie 
wnioskodawców, którzy poprzez udział 
w szkoleniu/doradztwie dotyczącym 
naboru podnieśli swoją wiedzę i 
kompetencje co przełoży się na jakość 
projektów.  
Ze szkolenia/doradztwa korzysta 
wnioskodawca lub pełnomocnik lub 
osoba wskazana we wniosku jako osoba 
do kontaktu. 
 

Weryfikacja: Listy obecności ze szkoleń/oświadczenie o 
odbytym doradztwie w biurze LGD. Oświadczenie i lista są 
wewnętrznym dokumentem LGD. 
 
Punktacja przyznawana będzie w następujący sposób:  

 8 punktów za potwierdzone przez LGD Pałuki – 
Wspólna Sprawa uczestnictwo w szkoleniu lub 
skorzystanie z doradztwa udzielonego przez LGD 
Pałuki – Wspólna Sprawa.  

 0 punktów za niespełnienie warunku wskazanego 
powyżej. 

Punktów pośrednich nie przyznaje się. 

Kryterium horyzontalne 

4 Wnioskodawca przedkłada 
zaświadczenie z Urzędu 
Skarbowego (wystawione nie 
wcześniej niż miesiąc przed 
dniem złożenia wniosku) o tym, 
że rozlicza podatek dochodowy 
(PIT) w lokalnym urzędzie 
skarbowym. 

10 

Kryterium premiować będzie tych 
wnioskodawców, którzy przyczynią się 
do wzrostu przychodów w JST na 
terenie objętym LSR. 

Weryfikacja: Zaświadczenie dołączone do  wniosku o 
przyznanie pomocy (wystawione nie wcześniej niż miesiąc 
przed dniem złożenia wniosku. W przypadku kiedy 
Wnioskodawca nie może uzyskać zaświadczenia w terminie 
należy przedłożyć wniosek o wydanie zaświadczenia złożony 
w danym Urzędzie (nie później niż ostatniego dnia naboru 
wniosków.). W przypadku zaświadczenia wystawianego w 
formie elektronicznej lub wniosku o wydanie zaświadczenia w 
formie elektronicznej należy dołączyć dokument 
potwierdzający odebranie zaświadczenia/złożenie wniosku 
np. screen z systemu lub Urzędowe Pismo Przewodnie. 
LGD dopuszcza możliwość wezwania o dostarczenie 
dokumentu w przypadku kiedy znajduje się on w wykazie 
załączników a nie ma go w dokumentacji.  
 
Punktacja przyznawana będzie w następujący sposób: 

Kryterium specyficzne  



 10 punktów za zaświadczenie o rozliczaniu podatku 
PIT w lokalnym urzędzie skarbowym / 
zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji 
podatników lokalnego urzędu skarbowego 

lub 

 0 punktów jeśli wnioskodawca nie załączył 
zaświadczenia do wniosku o przyznanie pomocy lub 
nie spełnia warunku. 

Punktów pośrednich nie przyznaje się.  

5 W dniu składania wniosku 
Wnioskodawca jest 
zameldowany nieprzerwanie 
na pobyt stały lub czasowy na 
terenie powiatu żnińskiego, od 
co najmniej 6 miesięcy. 
 
 

10 

Kryterium będzie premiować tych 
wnioskodawców, którzy zameldowani są 
nieprzerwanie na wskazanym obszarze 
od co najmniej 6 miesięcy. 

Weryfikacja: Dokumenty przedstawione przez Wnioskodawcę 
– urzędowe zaświadczenie o zameldowaniu (wystawione nie 
wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku). W 
przypadku kiedy Wnioskodawca nie może uzyskać 
zaświadczenia w terminie należy przedłożyć wniosek o 
wydanie zaświadczenia (złożony w danym Urzędzie nie 
później niż ostatniego dnia naboru wniosków). W przypadku 
zaświadczenia drukowanego przez system ePUAP lub 
wniosku o wydanie zaświadczenia w formie elektronicznej 
należy dołączyć dokument potwierdzający odebranie 
zaświadczenia/złożenie wniosku np. screen z systemu. 
LGD dopuszcza możliwość wezwania o dostarczenie 
dokumentu w przypadku kiedy znajduje się on w wykazie 
załączników a nie ma go w dokumentacji.  
 
Punktacja przyznawana będzie w następujący sposób: 

 10 punktów za przedstawienie zaświadczenia 
dokumentującego zameldowanie na terenie objętym 
LSR nieprzerwanie  od co najmniej 6 miesięcy.  

 0 punktów jeśli Wnioskodawca nie spełnia warunku 
lub  nie przedłożył Zaświadczenia lub przedłożył a 
nie wynika z niego, że jest zameldowany 
nieprzerwanie na pobyt stały lub czasowy na terenie 
LGD od co najmniej 6 miesięcy.  

Punktów pośrednich nie przyznaje się.  

Kryterium specyficzne  

6 Wnioskodawca w ramach 
projektu zakłada działalność 
gospodarczą opartą na 
produktach rolnych. 

1 

Kryterium będzie premiować tych 
wnioskodawców, którzy zakładaną 
działalność gospodarczą opartą na 
produktach rolnych. Kryterium 
rekomendowane w PROW  

Weryfikacja: 
Informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy  i 
biznesplanie.  
 
Punktacja przyznawana będzie w następujący sposób: 

 1 punkt za wykazanie we wniosku (pole B.III.1.4 i 
odniesienie tabeli 9.1 odnoszące się do zakresu 
operacji), że zakładana działalność gospodarcza 
oparta będzie na produktach rolnych.  

 
 

 0 punktów jeśli Wnioskodawca nie zakłada 
wykorzystania w działalności produktów rolnych lub 
uzasadnienie  ujęte w polu B.III.1.4 nie będzie 
wystarczające i brak będzie odniesienia w tabeli 9.1 
do produktów rolnych 

Kryterium specyficzne  



 
 
Ocena jest subiektywną oceną każdego członka Rady 
 
Punktów pośrednich nie przyznaje się. 
 

7 Czas realizacji projektu do 3 
miesięcy od  
otrzymania wypłaty 1 transzy 

5 

Kryterium będzie premiować operacje 
przyczyniające się do szybkiej realizacji 
wskaźników zawartych w LSR. 
Kryterium będzie promowało projekty, 
których realizacja jest zaplanowana na 
krótki okres, co ma wpływ na osiąganie 
przez LGD wskaźników.  

 
Dane kryterium jest adekwatne do 
analizy SWOT i mierzalne, pozwalające 
przypisać operacji określoną ilość 
punktów na podstawie dokumentacji. 
Jego zastosowanie zwiększa szanse na 
przygotowanie wysokiej jakości 
dokumentacji do wniosków o przyznanie 
pomocy 

Punktację przyznaje się w następujący sposób: 

 5 punktów za deklarację we wniosku w polu B.III. 1.4 
realizacji operacji i złożenia wniosku o płatność 2 
transzy w terminie do 3 miesięcy od dnia otrzymania 
pierwszej transzy.  

 
UWAGA: W PRZYPADKU OTRZYMANIA PUNKTÓW 
TERMINU NIE BĘDZIE MOŻNA WYDŁUŻYC (jeśli zmiana 
wpływałaby na pozycję na liście operacji wybranych 
powodującą negatywny wynik wyboru) ZATEM TRZEBA 
REALNIE OKREŚLIĆ TERMIN MAJĄC NA WZGLĘDZIE 
ZAKRES OPERACJI.  

 0 punktów za brak deklaracji dotyczącej terminu w 
polu B.III.1.4. lub deklarację powyżej 3 miesięcy  

  
Punktów pośrednich nie przyznaje się.  

Kryterium specyficzne  
Kryterium 
rozstrzygające 3. 

8 Wnioskodawca będzie 
realizował operację w 
miejscowości liczącej mniej niż 
5000 mieszkańców 
zameldowanych na pobyt stały.  

4 

Kryterium premiować będzie te projekty, 
które przyczyniać się będą do rozwoju 
miejscowości liczących mniej niż 5000 
mieszkańców. 
Kryterium premiowane przez PROW.  

Weryfikacja: Dane statystyczne z Urzędów Gmin pozyskane 
przez LGD – stan na dzień 31.grudnia roku poprzedzającego 
rok złożenia wniosku. 
Punktacja przyznawana będzie w następujący sposób: 

 4 punkty za realizację operacji w miejscowości 
liczącej mniej niż 5000 mieszkańców. 

 

 0 punktów jeśli projekt dotyczy większej 
miejscowości liczącej co najmniej 5000 
mieszkańców 

Punktów pośrednich nie przyznaje się. 
 

Kryterium 
rozstrzygające 1. 

9 Wnioskodawca jest osobą: 
- do 35 r. ż. w dniu złożenia 
wniosku (osoby, które nie 
ukończyły 35 lat) 
- pow. 50 r.ż. w dniu złożenia 
wniosku (osoby, które 
ukończyły 50 lat) 

8 

Kryterium będzie premiować te osoby, 
które w diagnozie zostały wskazane, 
jako należące do grupy 
defaworyzowanej. 

Weryfikacja: kserokopia dowodu osobistego. 
Punktacja przyznawana będzie w następujący sposób: 

 8 punktów jeśli wnioskodawca spełnienia warunek 
dot. wieku 

 0 punktów jeśli Wnioskodawca nie spełnia warunku 
dot. wieku.  

 
Punktów pośrednich nie przyznaje się.  

Kryterium premiujące 
grupy defaworyzowane 

10 Wnioskodawca zakłada 
działalność gospodarczą po  
raz pierwszy lub zakończył 
prowadzenie działalności co 
najmniej 60 miesięcy przed 
dniem złożenia wniosku 

15 

Kryterium premiować będzie tych 
wnioskodawców, którzy do chwili 
złożenia wniosku nie prowadzili 
działalności gospodarczej w ogóle lub 
od co najmniej 60 miesięcy a poprzez 
założenie działalności przyczynią się do 

Weryfikacja: oświadczenie wnioskodawcy składane pod 
rygorem odpowiedzialności karnej. Oświadczenie stanowi 
odrębny załącznik do wniosku. Wzór oświadczenia jest 
załącznikiem do naboru wniosków. Jeśli Wnioskodawca 
posiada NIP powinien go wskazać w oświadczeniu a jeśli nie 
oświadczyć, że nie posiada. 
Punktacja przyznawana będzie w następujący sposób: 

 



rozwoju mikroprzedsiębiorczości na 
obszarze objętym LSR.  

 15 punktów, jeśli wnioskodawca nigdy nie prowadził 
działalności lub zakończył prowadzenie działalności 
co najmniej 60 miesięcy przed dniem złożenia 
wniosku 

 0 punktów, jeśli wnioskodawca nie spełnia warunku. 

11 Do wniosku załączono 
dokumenty potwierdzające 
założone koszty. 

 
20 

W ramach kryterium preferowane będą 
operacje, w których będzie można 
określić racjonalność wydatków dla 
danej operacji. Dane kryterium będzie 
weryfikowane/ oceniane na podstawie 
wniosku o przyznanie pomocy oraz 
załączników do wniosku - dokumenty 
potwierdzające poziom cen dla każdego 
z zaplanowanych wydatków 
stanowiących podstawę wyliczenia 
kwoty pomocy. Dokumentami tymi są 
oferty sporządzone na wzorze 
udostępnionym przez LGD lub 
dokumenty równoważne zawierające 
wskazane elementy lub kosztorys prac 
inwestycyjnych. 
Przyjęte założenia pozwolą punktować 
operacje, które udokumentują, że 
założone we wniosku kwoty są kosztami 
racjonalnymi, rynkowymi.  
Dane kryterium jest mierzalne, 
pozwalające przypisać operacji 
określoną ilość punktów na podstawie 
dokumentacji (wniosku i załączników), 
adekwatne do analizy SWOT, która 
wskazuje na duże zapotrzebowanie 
społeczności w pozyskiwaniu środków 
unijnych 

Weryfikacja: na podstawie 2  dokumentów dla każdego 
wydatku stanowiącego podstawę wyliczenia kwoty 
pomocy lub kosztorysu. Jednakże, aby wskazane. 
dokumenty mogły zostać uznane za kompletne, a tym 
samym dopuszczalne jako załączniki do wniosku 
powinny zawierać takie elementy jak: 
- wskazanie sprzedawcy/ usługodawcy, 
-przedmiot zakupu 
-podstawowe parametry techniczne lub jakościowe 
sprzętu/charakterystykę ( np. moc, wielkość, prędkość 
itp.) Min. 3 parametry spójne ze wskazanymi w tabeli 
7.1 biznesplanu. 
- cenę netto oraz brutto bądź stawkę podatku VAT, 
-podpis oferenta 
- datę wystawienia oferty  
Oferty mogą  być sporządzone na wzorze LGD lub 
dokumencie równoważnym ale muszą zawierać 
wszystkie wymienione elementy i nie mogą być 
wystawione wcześniej niż 90 dni przed dniem złożenia 
wniosku. Wzór oferty cenowej stanowi załącznik do 
ogłoszenia o naborze wniosków. 

  
W przypadku wezwania przez LGD do uzupełnienia 

oferty na etapie weryfikacji wstępnej wniosku punkty 

nie będą przyznane.  

Punktacja przyznawana będzie w następujący sposób: 

 20 pkt – Wnioskodawca  dostarczył min 2 

oferty cenowe lub kosztorys potwierdzające  

przyjęty poziom cen  dla każdego kosztu 

stanowiącego podstawę wyliczenia kwoty 

pomocy.  

 0 pkt – Wnioskodawca   nie dostarczył min. 2 

oferty cenowych lub kosztorysu 

potwierdzających poziom cen dla kosztów 

stanowiących podstawę wyliczenia kwoty 

pomocy.  

 

Kryterium 
rozstrzygające nr 2 



RAZEM 89 
 

Minimum punktowe – 45 p. 


