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Działania dofinansowywane w ramach LSR

Podstawa prawna:

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015r 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 PROW na lata
2014-2020

 Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Perła Jury” na lata 2014-2020

 Kryteria oceny operacji LGD „Perła Jury”

 Księga Procedur

Dokumenty dostępne na www.perlajury.pl, zakładka- Dokumenty do pobrania

http://www.perlajury.pl/


Działalności wykluczone 
z możliwości pozyskania dofinansowania

 Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;

 Górnictwo i wydobywanie;

 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;

 Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;

 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;

 Produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;

 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;

 Produkcja metali;

 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykl;

 Transport lotniczy i kolejowy;

 Gospodarka magazynowa.



Podejmowanie działalności gospodarczej

O pomoc może ubiegać się podmiot będący osobą fizyczną, jeżeli:

- jest obywatelem UE,

- jest pełnoletni,

- ma miejsce zamieszkania na obszarze LGD „Perła Jury”- w przypadku 
gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której 
stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie 
działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015r. Poz. 584, z późn. zm),



Podejmowanie działalności gospodarczej

Pomoc jest przyznawana jeżeli:

- został nadany „numer identyfikacyjny” przez ARiMR,

- koszty kwalifikowalne nie są współfinansowane z innych kosztów publicznych,

- operacja będzie realizowane w ciągu 2 lat i max. w 2 etapach,

- inwestycje będą dokonywane na terenie LGD „Perła Jury”, na nieruchomości do 
której Wnioskodawca posiada udokumentowane prawo do dysponowania nią,

- operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z 
biznesplanem,

- wartość pozyskania dofinansowania- 70 tys, zł przy działalności okołoturystycznej, 
80 tys. zł-przy działalności usługowej,

- realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.



Podejmowanie działalności gospodarczej

 Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie podlega KRUS, chyba że podejmuje działalność
gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja art. spożywczych lub produkcja napojów,

 Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o
przyznanie pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do CEIDG albo
KRS,

 Operacja zakłada utworzenie co najmniej

jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne                                       lub gdy podmiot jest os. fiz. podejmującą 

etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem                            dział. gosp. we własnym imieniu -

realizacji operacji, a osoba dla której zostanie utworzone                 operacja zakłada wykonywanie tej dział.

to miejsce pracy, zostanie zatrudniona  na podstawie                        co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności 

umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,                                 końcowej.

 Operacja zakłada utrzymanie miejsca pracy

przez co najmniej 2 lata od płatności końcowej.



Podejmowanie działalności gospodarczej

 Pomoc jest przyznawana w wysokości 100% kwoty określonej w LSR (70 tys. zł
lub 80 tys. zł).

 Rozliczenia dokonywane są w formie ryczałtu.

 Środki finansowe wypłacane są w dwóch transzach: pierwsza transza pomocy
obejmuje 70% kwoty przyznanej, druga transza obejmuje 30% kwoty
przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana
zgodnie z biznesplanem.

 Wniosek o płatność pierwszej transzy składa się w terminie 1 miesiąca od dnia
zawarcia umowy, a wniosek o płatność drugiej transzy- po zakończeniu
realizacji operacji, w terminie określonym w umowie.



Podejmowanie działalności gospodarczej

Aby operacja została zakwalifikowana do dofinansowania musi być zgodna z LSR 
i uzyskać minimum punktowe. 

O kolejności na liście rankingowej decyduje liczba punktów, 

a w przypadku jednakowej liczby punktów termin złożenia wniosku.

 Max. punktacja: 17 pkt

 Min. punktacja: 7 pkt 



Kryteria oceny operacji przez Radę Programową

 Kryterium 1. Liczba nowych miejsc pracy utworzonych 
w wyniku realizacji projektu

 Kryterium 2. Innowacyjność operacji

 Kryterium 3. Wykorzystanie technologii 
teleinformatycznych lub związanych z ochroną 
środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatu

 Kryterium 4. Zasięg projektu pod względem grupy 
odbiorców

 Kryterium 5. Rodzaj beneficjenta

 Kryterium 6. Korzystanie z doradztwa w biurze LGD
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Kryterium 1. 
Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu

Liczba punktów do przyznania:

 Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy oprócz samozatrudnienia w 
przeliczeniu na etaty pełne średnioroczne - 3 pkt

 Operacja zakłada utworzenie miejsca pracy rozumianego jako samozatrudnienie -1  pkt



Kryterium 1. 
Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu

Uzasadnienie:

 Preferencje dla projektów tworzących więcej niż 1 miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, 
oprócz samozatrudnienia.

 Samozatrudnienie liczone jest jako utworzenie 1 miejsca pracy.

 W przypadku zatrudnienia pracownika formą zatrudnienia musi być umowa o pracę lub spółdzielcza umowa o 
pracę.

Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć:  

 Oświadczenie o zobowiązaniu do utworzenia i utrzymania miejsca pracy przez okres związania z celem jeśli 
zatrudni dodatkowych pracowników za których uzyska w kryterium punkty 

lub

 Oświadczenie o utrzymaniu podjętej działalności przez min. 2 lata od otrzymania płatności końcowej.

Ocena dokonywana jest w oparciu o informacje zamieszczone we wniosku, wynikające z planu ekonomicznego oraz 
dodatkowych  dokumentach wymaganych przez LGD.



Kryterium 2. Innowacyjność operacji

Liczba punktów do przyznania:

 Operacja o podobnym charakterze nie była wcześniej realizowana na terenie danej gminy – 1 pkt,

 Operacja o podobnym charakterze była wcześniej realizowana na terenie danej gminy – 0 pkt.

 Innowacyjność dotyczy wykorzystania lokalnych zasobów-1 pkt

 Innowacyjność dotyczy obszaru ochrony środowiska lub przeciwdziałania zmianom klimatu-1 pkt

 Innowacyjność dotyczy wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego 
produktu, usługi, procesu, organizacji – 1 pkt



Kryterium 2. Innowacyjność operacji

Uzasadnienie:

 Preferencje dla projektów innowacyjnych w skali gminy oraz wykorzystujących poszczególne 
dziedziny.

Jako innowacyjność rozumie się wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego
produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmodernizowania
istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych.

Innowacyjna może być operacja nowatorska, niestandardowa, o eksperymentalnym charakterze, w
nietypowy sposób podchodząca do lokalnych zasobów, tradycji, przyczyniających się do pozytywnych
zmian na obszarze. Innowacyjne mogą być również operacje w obszarze ochrony środowiska czy
przeciwdziałania zmianom klimatycznym a także związanych ze zwalczaniem ubóstwa czy włączeniem
społecznym.

 Punkty sumują się.

 Ocena dokonywana w oparciu o informacje zamieszczone we wniosku oraz dodatkowych  
dokumentach wymaganych przez LGD.

 Wnioskodawca musi wykazać innowacyjność.



Kryterium 3. Wykorzystanie technologii teleinformatycznych lub 
związanych z ochroną środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatu

Liczba punktów do zdobycia:

 W działalności, której dotyczy operacja zostaną wykorzystane technologie 
teleinformatyczne lub związane z ochroną środowiska lub 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu – 1 pkt, 

 W działalności, której dotyczy operacja nie zostaną wykorzystane 
technologie teleinformatyczne lub związane z ochroną środowiska lub 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu – 0 pkt



Uzasadnienie:

 Preferencje dla wnioskodawców wykorzystujących technologie teleinformatyczne lub 
związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu.

 Poprzez technologie teleinformatyczne rozumie się m.in. powstawanie sklepów 
internetowych lub rozwiązań sprzedaży usług turystycznych przez internet. 

Wskazanie zakupu wyłącznie sprzętu komputerowego nie jest wykorzystaniem technologii 
teleinformatycznej! 

 Przez technologie związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałanie zmianom 
klimatu rozumie się m.in. OZE lub technologie przyjazne środowisku.

 Ocena dokonywana jest w oparciu o informacje zamieszczone we wniosku oraz 
dodatkowych  dokumentach wymaganych przez LGD.

Kryterium 3. Wykorzystanie technologii teleinformatycznych lub 
związanych z ochroną środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatu



Kryterium 4. Zasięg projektu pod względem grupy odbiorców

Liczba punktów do zdobycia:

 Operacja zakłada zatrudnienie osób  z grup defaworyzowanych:

 długotrwale bezrobotnych – 2 pkt

młodzieży w wieku 18-35- 2 pkt

 osób w wieku 50+ - 2 pkt

 Operacja nie uwzględnia działań skierowanych do grup 
defaworyzowanych – 0 pkt



Uzasadnienie:

 Preferencje dla operacji uwzględniających zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych, 
zdiagnozowanych w oparciu o konsultacje społeczne:

 Bezrobotny rozumiany jest jako osoba długotrwale bezrobotna, której status jest 
potwierdzony przez Powiatowy Urząd Pracy;

 Młodzież rozumiana jest jako osoby od 18-35 r. życia ( ukończony rok życia);

 Osoby w wieku 50+ to mieszkańcy, którzy ukończyli w dniu udziału w operacji 50 lat
(podpisania umowy o pracę);

Punkty sumuje się w przypadku zatrudnienia min. 1 osoby z spośród  określonych kategorii 
grup defaworyzowanych.

Ocena dokonywana jest w oparciu o informacje zamieszczone we wniosku oraz dodatkowych  
dokumentach wymaganych przez LGD.

Kryterium 4. Zasięg projektu pod względem grupy odbiorców



Kryterium 5. Rodzaj beneficjenta

Liczba punktów do zdobycia:

 Podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie operacji jest osoba z grup 
defaworyzowanych określonych w LSR– 2 pkt

 Podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie operacji nie jest osoba z grup 
defaworyzowanych – 1 pkt



Kryterium 5. Rodzaj beneficjenta

Uzasadnienie:

 Preferencje dla osób długotrwale bezrobotnych (poświadczenie z PUP) lub
młodzieży w wieku 18-35 (ukończony r. życia na podstawie dokumentu
tożsamości) lub osób o ukończonym 50 r. życia (na podstawie dokumentu
tożsamości).

 Ocena dokonywana w oparciu o informacje przedstawione przez Wnioskodawcę
(jeśli dotyczy):

Oświadczenie z PUP o posiadaniu statusu długotrwale bezrobotnego

lub

kopia dowodu osobistego określająca wiek Beneficjenta.



Kryterium 6. Korzystanie z doradztwa w biurze LGD

Liczba punktów do zdobycia:

 Wnioskodawca korzystał z doradztwa w biurze LGD- 1 pkt

 Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa w biurze LGD- 0 pkt.



Kryterium 6. Korzystanie z doradztwa w biurze LGD

Uzasadnienie:

 Preferencje dla Wnioskodawców korzystających z doradztwa w biurze LGD, co 
będzie miało przełożenie na wartość merytoryczną wniosku.

 Ocena dokonywana w oparciu o listy z doradztwa.



Rozwijanie działalności gospodarczej

O pomoc może ubiegać się:

 podmiot będący osobą fizyczną, jeżeli:

- jest obywatelem UE,

- jest pełnoletni,

- ma miejsce zamieszkania na obszarze LGD „Perła Jury”- w przypadku gdy osoba fizyczna 
nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 
lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015r. Poz. 584, z późn. zm),

- miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisaną do 
CEIDG, znajduje się na terenie LGD „Perła Jury” 

 albo osoba prawna, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na terenie LGD 
„Perła Jury”.



Rozwijanie działalności gospodarczej

Pomoc jest przyznawana jeżeli:

- został nadany „numer identyfikacyjny” przez ARiMR,

- koszty kwalifikowalne nie są współfinansowane z innych kosztów publicznych,

- operacja będzie realizowane w ciągu 2 lat i max. w 2 etapach,

- inwestycje będą dokonywane na terenie LGD „Perła Jury”, na nieruchomości do której Wnioskodawca posiada 
udokumentowane prawo do dysponowania nią,

- operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,

- Wnioskodawca wykaże, że: 

posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować lub

posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować lub

posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować,  jeżeli jest osobą fizyczną lub

wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

- realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.



Rozwijanie działalności gospodarczej

 Podmiot wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z 
dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej;

 Podmiotowi nie została przyznana dotychczas pomoc na podejmowanie działalności
gospodarczej lub upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi
pomocy na operacją dot. rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 Podmiotowi nie została przyznana pomoc w zakresie tworzenia lub rozwoju
inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

 Operacja zakłada:

 utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której
zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o
pracę lub spółdzielczej umowy o pracę;

 Utrzymanie miejsca pracy przez co najmniej 3 lata od dnia płatności końcowej;



Rozwijanie działalności gospodarczej

 Pomoc jest przyznawana w wysokości do 70%  kosztów kwalifikowalnych 

 Max. kwota dofinansowania - 300 tys. zł 

 Płatności- refundacja



Rozwijanie działalności gospodarczej

Koszty kwalifikowalne – to takie, które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do 
osiągnięcia jej celu oraz racjonalne:

 Ogólne, związane z wydatkami w zakresie:

kosztów budowy, nabycia, włącznie z leasingiem, lub modernizacji nieruchomości; 

kosztów zakupu lub leasingu nowych maszyn i wyposażenia do wartości rynkowej 
majątku, 

takich jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo 
w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności. 

Studia wykonalności są nadal traktowane jako wydatki kwalifikowalne, nawet w 
przypadku gdy w oparciu o ich rezultaty nie dokonuje się wydatków określonych w lit. a) i 
b);



Rozwijanie działalności gospodarczej

 zakupu robót budowlanych lub usług;

 zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za 
przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych;

 najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości;

 zakupu nowych maszyn lub wyposażenia;

 zakupu środków transportu, za wyjątkiem samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej 
niż 8 osób łącznie z kierowcą;

 zakupu materiałów i rzeczy innych niż maszyny i urządzenia oraz samochody;

 wynagrodzenia i innych świadczeń o których mowa w Kodeksie Pracy, związanych z pracą pracowników 
beneficjenta, 

 podatku od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem podatku którego nie można odzyskać na mocy 
prawodawstwa krajowego VAT.

 Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego. 



Rozwijanie działalności gospodarczej

Aby operacja została zakwalifikowana do dofinansowania 

musi być zgodna z LSR i uzyskać minimum punktowe. 

O kolejności na liście rankingowej decyduje liczba punktów, 

a w przypadku jednakowej liczby punktów termin złożenia wniosku.

 Max. punktacja: 18 pkt

 Min. punktacja: 7 pkt 



Kryteria oceny operacji przez Radę Programową

 Kryterium 1. Liczba nowych miejsc pracy utworzonych 
w wyniku realizacji projektu

 Kryterium 2. Okres prowadzenia działalności 
gospodarczej 

 Kryterium 3. Wykorzystanie technologii 
teleinformatycznych lub związanych z ochroną 
środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatu

 Kryterium 4. Zasięg projektu pod względem grupy 
odbiorców

 Kryterium 5. Rodzaj beneficjenta

 Kryterium 6. Korzystanie z doradztwa w biurze LGD
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Kryterium 1. Liczba nowych miejsc pracy utworzonych 
w wyniku realizacji projektu

Liczba punktów do przyznania:

 Liczba nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne 
utworzonych w wyniku realizacji projektu:

3 i więcej – 3 pkt.

2 – 2 pkt.

1 – 1 pkt.



Uzasadnienie:

 Preferencje dla projektów tworzących więcej niż 1 miejsce pracy w przeliczeniu 
na pełne etaty średnioroczne.

 Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć Oświadczenie o zobowiązaniu do 
utworzenia miejsca pracy i zatrudnieniu pracownika przez okres związania z 
celem.

 Ocena dokonywana w oparciu o informacje zamieszczone we wniosku, 
wynikające z planu ekonomicznego oraz dodatkowych  dokumentów 
wymaganych przez LGD.

Kryterium 1. Liczba nowych miejsc pracy utworzonych 
w wyniku realizacji projektu



Kryterium 2. Okres prowadzenia działalności gospodarczej 

Liczba punktów do przyznania:

 Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą 3 lata i więcej

–– 2 pkt, 

 Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą mniej niż 3 lata

- 1 pkt



Uzasadnienie:

 Preferencje dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą powyżej 3 
lat. 

 Czas prowadzenia działalności gospodarczej liczony jest na chwilę złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy.

 Okres prowadzenia działalności gospodarczej ustala się na podstawie 
informacji dostarczonych przez Wnioskodawcę zgodnie z danymi w CEiDG/ 
KRS (zgodnie z rejestrem właściwym dla danego podmiotu) wg stanu na dzień 
złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Kryterium 2. Okres prowadzenia działalności gospodarczej 



Kryterium 3. Innowacyjność operacji

Liczba punktów do przyznania:

 Operacja o podobnym charakterze nie była wcześniej realizowana na terenie danej gminy – 1 pkt,

 Operacja o podobnym charakterze była wcześniej realizowana na terenie danej gminy – 0 pkt

Przykładowy charakter operacji:

 Innowacyjność dotyczy wykorzystania lokalnych zasobów-1 pkt

 Innowacyjność dotyczy obszaru ochrony środowiska lub przeciwdziałania zmianom klimatu-1 pkt

 Innowacyjność dotyczy wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego 
produktu, usługi, procesu, organizacji – 1 pkt



Kryterium 3. Innowacyjność operacji

Uzasadnienie:

 Preferencje dla projektów innowacyjnych w skali gminy oraz wykorzystujących poszczególne operacje o danym
charakterze wskazane w punktacji.

 Jako innowacyjność rozumie się wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego
produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmodernizowania istniejących
lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych.

 Innowacyjna może być operacja nowatorska, niestandardowa, o eksperymentalnym charakterze, w nietypowy
sposób podchodząca do lokalnych zasobów, tradycji, przyczyniających się do pozytywnych zmian na obszarze.
Innowacyjne mogą być również operacje w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom
klimatycznym a także związanych ze zwalczaniem ubóstwa czy włączeniem społecznym.

 Punkty sumują się.

 Ocena dokonywana w oparciu o informacje zamieszczone we wniosku oraz dodatkowych dokumentach
wymaganych przez LGD.

 Wnioskodawca musi wykazać innowacyjność.

 Kryterium jakościowe wymagające pisemnego uzasadnienia przyznanej liczby punktów.



Kryterium 4. Wykorzystanie technologii teleinformatycznych 
lub związanych z ochroną środowiska czy przeciwdziałania 

zmianom klimatu.

Liczba punktów do przyznania:

 W działalności, której dotyczy operacja zostaną wykorzystane technologie
teleinformatyczne lub związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem
zmianom klimatu – 1 pkt,

 w działalności, której dotyczy operacja nie zostaną wykorzystane technologie
teleinformatyczne lub związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem
zmianom klimatu – 0 pkt



Kryterium 4. Wykorzystanie technologii teleinformatycznych 
lub związanych z ochroną środowiska czy przeciwdziałania 

zmianom klimatu.

Uzasadnienie:

 Preferencje dla wnioskodawców wykorzystujących technologie teleinformatyczne lub 
związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu.

 Poprzez technologie teleinformatyczne rozumie się m.in. powstawanie sklepów
internetowych lub rozwiązań sprzedaży przez internet usług turystycznych.

Wskazanie zakupu wyłącznie sprzętu komputerowego nie jest wykorzystaniem technologii
teleinformatycznej!

 Przez technologie związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu 
rozumie się m.in. OZE lub technologie przyjazne środowisku.

Ocena dokonywana jest w oparciu o informacje zamieszczone we wniosku oraz
dodatkowych dokumentach wymaganych przez LGD.



Kryterium 5. Zasięg i zakres projektu 
pod względem grupy odbiorców

Liczba punktów do przyznania :

 Projekt zakłada zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych w
następujących kategoriach:

Długotrwale bezrobotnych – 2 pkt

Młodzież w wieku 18+35- 2 pkt

Osoby w wieku 50+ - 2 pkt

 Projekt nie uwzględnia działań skierowanych do grup defaworyzowanych

– 0 pkt



Kryterium 5. Zasięg i zakres projektu 
pod względem grupy odbiorców

Uzasadnienie:

 Preferencje dla projektów uwzględniających zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych, 
zdiagnozowanych w oparciu o konsultacje społeczne.

Bezrobotny rozumiany jest jako osoba długotrwale bezrobotna, której statut jest potwierdzony 
przez Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu.

Młodzież rozumiana jest jako mieszkaniec LGD w wieku od 18-35 r. życia (ukończony rok życia).

Osoby w wieku 50+ to mieszkańcy LGD, którzy ukończyli w dniu podjęcia udziału w operacji 50 lat 
(podpisania umowy o pracę) 

 Punkty sumuje się w przypadku zatrudnienia osób spośród  określonych kategorii grup 
defaworyzowanych, np. Wnioskodawca zatrudnia 1 długotrwale bezrobotnego- otrzymuje 2 pkt 
oraz 1 osobę w wieku 50+-otrzymuje kolejne 2 pkt. W ten sposób otrzymuje 4 pkt. Zatrudnienie 
np. osoby młodej będącej długotrwale bezrobotną nie powoduje otrzymania 4 pkt. 



Kryterium 6. Wkład własny Wnioskodawcy

Liczba punktów do przyznania:

 Operacje przewidujące wkład własny wyższy niż  40% -1 pkt

 Operacje nie przewidujące wkładu własnego wyższego niż 40 % 

-0 pkt



Kryterium 6. Wkład własny Wnioskodawcy

Uzasadnienie:

 Preferencje dla operacji przewidujących wkład własny 

wyższy niż 40 %. 

 Ocena dokonywana w oparciu o informacje zawarte we wniosku,  
planie ekonomicznym oraz dodatkowych  dokumentach 

wymaganych przez LGD.



Kryterium 7. Korzystanie z doradztwa w biurze LGD

Liczba punktów do przyznania:

 Wnioskodawca korzystał z doradztwa w biurze LGD- 1 pkt

 Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa w biurze LGD- 0 pkt.



Kryterium 7. Korzystanie z doradztwa w biurze LGD 

Uzasadnienie:

 Preferencje dla Wnioskodawców korzystających z doradztwa w biurze 
LGD, co będzie miało przełożenie na wartość merytoryczną wniosku.

 Ocena dokonywana w oparciu o listy z doradztwa.



Szczegółowych informacji udzielają 
pracownicy LGD „Perła Jury”

w dniach od poniedziałku do piątku w 
godzinach 7.00-15.00

w biurze LGD w Łazach, ul. Jesionowa 1

lub pod numerem tel. 32-67 100 61

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 


