
 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji  

Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja. 

 

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, w tym inkubatorów 

przetwórstwa lokalnego. 

Lp. Kryterium lokalne Opis/potencjalne oddziaływanie Punktacja 

1 Innowacyjność 

projektu 

Preferowane są projekty innowacyjne, 

oryginalne w skali lokalnej. 

Przez innowacyjność rozumie się: 

a)Zastosowanie pomysłów i rozwiązań 

znanych gdzie indziej, jednak mających 

nowatorski charakter na danym terenie, b) 

Rozwój nowych usług, nowych produkcji, 

c) Nowatorskie wykorzystanie lokalnych 

zasobów rozumianych jako miejsce, przestrzeń 

inwestycyjna, wartości materialne i prawne, 

d) Nowe sposoby zaangażowania lokalnej 

społeczności w proces rozwoju 

Punktacja od 0-3 

0 pkt – brak innowacji 

1 pkt –

rozwiązanie/projekt 

nowatorski na obszarze 

miejscowości 

2 pkt – 

rozwiązanie/projekt jest 

nowy na obszarze 

gminy 

3 pkt  –

rozwiązanie/projekt jest 

nowy na obszarze LGD 

2 Zastosowanie 

rozwiązań 

sprzyjających 

ochronie środowiska 

lub klimatu 

Preferowane są projekty wykorzystujące 

zastosowanie ekologicznych technologii ze 

szczególnym uwzględnieniem energii 

odnawialnej 

Punkty od 0-2 

0 pkt – brak rozwiązań  

2 pkt – wykazane 

przynajmniej jedno 

rozwiązanie 

3 Wykorzystanie 

lokalnych zasobów 

Preferowane są projekty wykorzystujące 

lokalne zasoby określone jako lokalne surowce 

lub/i lokalne produkty rolne 

Punkty od 0-3 

0 pkt – projekt nie 

zakłada wykorzystania 

lokalnych zasobów 

3 pkt – projekt zakłada 

wykorzystanie jednego 

lokalnego zasobu 

4 Zaspokojenie potrzeb 

grup 

defaworyzowanych 

Preferowane są projekty przyczyniające się do  

zaspokojenia potrzeb grup osób 

defaworyzowanych ze względu na dostęp do 

rynku pracy, określonych w LSR tj.  

-Osoby bezrobotne, w szczególności: młodzi 

ludzie w wieku 18-34 lata,  bezrobotni w wieku 

50+, kobiety,                                          

-Rolnicy,    

-Seniorzy, 

-Osoby niepełnosprawne   

Realizacja operacji dedykowanej grupom 

defaworyzowanym oznacza realizację operacji 

Punkty od 0-3 

0 pkt – projekt nie jest 

skierowany do żadnej z 

grup osób 

defaworyzowanych 

określonych w LSR 

3 pkt – projekt 

skierowany jest na 

zaspokojenie potrzeb 

przynajmniej jednej 

grupy osób 



z zakresu tworzenia przedsiębiorstwa przez 

wnioskodawcę  

z grupy osób defaworyzowanych, jak  

i realizację operacji skierowanych do grup 

defaworyzowanych, np. poprzez zatrudnienie 

przez wnioskodawcę rozwijającego 

przedsiębiorstwo osoby  

z grupy defaworyzowanej. 

defaworyzowanych 

określonych w LSR 

5 Wpływ na rozwój 

turystyki 

Preferowane są operacje, które dotyczą 

działalności gospodarczej w zakresie turystyki 

Punktacja od 0-1 

0 pkt. –projekt nie 

dotyczy działalności 

gospodarczej w zakresie 

turystyki 

1 pkt.- projekt dotyczy 

działalności 

gospodarczej w zakresie 

turystyki 

 

Maksymalna liczba punktów: 12 

Minimum punktowe: 2 

 


