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Załącznik nr 2 
do ogłoszenia o naborze wniosków ……………… 

 
KRYTERIA WYBORU OPERACJI (TRYB KONKURSOWY) WRAZ Z UZASADNIENIEM 

w ramach przedsięwzięcia: 
 

4.1.1. Wsparcie podejmowania nowych działalności gospodarczych 

 

L.P. Kryterium wyboru Max. liczba punktów 

1. Innowacyjność projektu 
Tak – 2 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

2. Stopień przygotowania operacji do realizacji 
Tak – 3 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

3. Racjonalność budżetu  
Tak – 1 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

4. Czas zameldowania na terenie LGD 
Co najmniej 2 lata – 2 pkt. 

Mniej niż 2 lata – 0 pkt. 

5. 
Udział w szkoleniu organizowanym przez LGD STK dotyczącym zasad 
ubiegania się o dofinansowanie w ramach danego naboru wniosków  

 Tak – 1 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

6. 
Zakres projektu nie obejmuje robót budowlanych ani zakupu środka 
transportu (z wyłączeniem pojazdów typu food truck oraz maszyn 
budowlanych) 

Nie obejmuje– 2 pkt. 
Obejmuje – 0 pkt. 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia 11 pkt. 

Minimum punktowe 5 pkt. 
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 Lokalne kryteria wyboru – uzasadnienie   

L.P. Kryterium wyboru Max. liczba punktów 

1. Innowacyjność projektu 
Tak – 2 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

 

Celem przedmiotowego kryterium jest preferowanie operacji o charakterze innowacyjnym. Tym samym, jeśli 
na bazie zapisów wniosku aplikacyjnego oraz załączników do wniosku wnioskodawca wykaże, że: 
- operacja ma charakter innowacyjny – otrzyma w ramach kryterium 2 pkt.;  
- operacja nie ma charakteru innowacyjnego, projekt otrzyma w ramach oceny 0 pkt.  
Innowacyjność to wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, 
procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów 
przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych. 
Innowacyjność będzie analizowana w odniesieniu do gminy, na której planowana jest realizacja operacji. 
Szczegółowy opis innowacyjności został przedstawiony w Rozdziale VI LSR.  

2. Stopień przygotowania operacji do realizacji 
Tak – 3 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

 

Kryterium w oparciu o charakterystykę projektu przedstawioną w dokumentacji złożonej w ramach naboru 
wniosków (wniosek wraz z załącznikami) ocenia stopień przygotowania operacji do realizacji, przyznając 
operacji punkty w skali 0 lub 2 pkt. w zakresie: 
- Operacja jest przygotowana do realizacji – 3 pkt., 
- Operacja nie jest przygotowana do realizacji – 0 pkt. 
Za zadanie gotowe do realizacji rozumie się projekt dla którego załączono do wniosku o dofinansowanie 

następujące załączniki - jeśli wymaga tego przedmiot wniosku: 

a. dokument/y potwierdzające posiadane prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane/na 
cele realizacji projektu – zgodnie z wykazem załączników do wniosku, 
b. prawomocne (ostateczne) pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, 
wystawione na wnioskodawcę1, 
c. prawomocne (ostateczne) pozwolenie lub zgłoszenie wodnoprawne, wystawione na wnioskodawcę2, 
W przypadku dokumentów wskazanych w punktach b. i c., punkty w ramach przedmiotowego kryterium 
będą przyznane w przypadku, gdy Wnioskodawca załączy do dokumentacji aplikacyjnej: 
- wymagane w opisie kryterium dokumenty, lub  
- zaświadczenie ze stosownego organu, że przedmiot wniosku nie wymaga uzyskania stosownych 
zgłoszeń/pozwoleń. 

3. Racjonalność budżetu  
Tak – 1 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

 

Realizacja przedmiotowego kryterium wychodzi na wprost potrzebie wyboru do dofinansowania operacji 
wysokiej jakości, dobrze przygotowanych do realizacji, charakteryzujących się racjonalnością budżetu a tym 
samym wysoką efektywnością wydatkowania środków publicznych. W tym zakresie w oparciu o 
charakterystykę projektu przedstawioną w dokumentacji złożonej w ramach naboru wniosków (wniosek wraz 
z załącznikami) Rada oceni racjonalność budżetu przyznając operacji punkty w skali od 0 do 1 punktów w 
zakresie: 
- operacja cechuje się racjonalnym budżetem – 1 pkt., 
- operacja nie cechuje się racjonalnym budżetem – 0 pkt. 
Racjonalność budżetu operacji będzie spełniona, gdy wnioskodawca załączy do wniosku o dofinansowanie: 

 
1 Dokument będzie wymagany w przypadku gdy budżet projektu obejmuje koszty działań o charakterze robót budowlanych zgodnych z 

definicją wskazaną w Ustawie  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, gdzie jako roboty budowlane należy rozumieć „budowę, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego” – wszelkie ewentualne wątpliwości dotyczące pojęć 

zawartych w w/w definicji reguluje Ustawa Prawo budowlane.  
2 Dokument będzie wymagany w przypadku inwestycji wskazanych w art. 389 (Pozwolenie wodnoprawne) oraz art. 394 ust. 1 (Zgłoszenie 

wodnoprawne) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.)  
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- Kosztorys inwestorski na realizację zadań budowlanych – w przypadku, gdy operacja obejmuje realizację 
robót budowlanych, i/lub 
- udokumentowanie wyboru wykonawcy/dostawcy - na zakupy sprzętu i wyposażenia oraz usługi objęte 
operacją (inne niż roboty budowlane) - potwierdzeniem udokumentowania wyboru będzie załączenie do 
wniosku po jednej ofercie na każdy wyszczególniony w zestawieniu produkt lub usługę (oferta winna być z 
dokładnością do 0,01 zł zgodna z kwotą wskazaną w budżecie projektu). 
W przypadku załączenia do dokumentacji kosztorysu inwestorskiego, dokument ten winien być 
przygotowany zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 
użytkowym (Dz. U. Nr. 130 poz. 1389 z późn. zmianami).  
Katalog minimalnych wymagań w stosunku do zawartości kosztorysu, która pozwoli na otrzymanie punktów 
w ramach kryterium: 
- określenie wartości kosztorysowej robót, 
- imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy, 
- tabela wartości elementów scalonych, sporządzona w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót 
określonych przedmiarem robót, łącznie z  narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu 
obiektu lub zbiorczych rodzajów robót, 
- kalkulacja uproszczona,   
- data sporządzenia kosztorysu. 

4. Czas zameldowania na terenie LGD 
Co najmniej 2 lata – 2 pkt. 

Mniej niż 2 lata – 0 pkt. 

 

 W ramach kryterium punktowani są Wnioskodawcy, którzy są zameldowani na obszarze LGD co najmniej 2 
lata, licząc do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy: 
- osoby fizyczne, które są zameldowane na terenie LGD co najmniej 2 lata, licząc do dnia złożenia wniosku o 
przyznanie pomocy – 2 pkt. 
- osoby fizyczne, które są zameldowane na terenie LGD krócej niż 2 lata, licząc do dnia złożenia wniosku o 
przyznanie pomocy – 0 pkt. 
Potwierdzeniem tego faktu jest: 
- zaświadczenie z UG o zameldowaniu (stałym lub czasowym), które wskazuje czas zameldowania (w 
przypadku, gdy dokument tożsamości nie zawiera adresu zameldowania, lub zawiera adres zameldowania ale 
jest wydany w okresie krótszym niż 2 lata licząc do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy). 

5 
Udział w szkoleniu organizowanym przez LGD STK dotyczącym zasad 
ubiegania się o dofinansowanie w ramach danego naboru wniosków 

Tak – 1 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

 

W ramach kryterium oceniany będzie udział Wnioskodawcy w szkoleniu organizowanym przez LGD STK 
dotyczącym „Zasad ubiegania się o dofinansowanie” w ramach danego naboru wniosków.  
W przypadku: 
- udziału Wnioskodawcy w szkoleniu – przyznaje się 1 pkt. 
- braku obecności Wnioskodawcy na szkoleniu – przyznaje się 0 pkt.    
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane za osobisty udział Wnioskodawcy w szkoleniu organizowanym 
przez LGD w zakresie zasad ubiegania się o dofinansowanie, organizowanym w związku z prowadzonym 
naborem wniosków, w których Wnioskodawca ubiega się o przyznanie pomocy. Warunkiem otrzymania 
punktów w ramach przedmiotowego kryterium będzie udział Wnioskodawcy w szkoleniu, potwierdzony 
wpisaniem się na listę obecności – punkty w ramach kryterium będą przyznawane na bazie listy obecności. Z 
uwagi na możliwe ograniczenia w przeprowadzeniu szkoleń w trybie stacjonarnym wynikające z COVID-19 
dopuszcza się przeprowadzenia szkolenia w trybie zdalnym, za pośrednictwem platformy internetowej – w 
takiej sytuacji LGD zapewni możliwość wpisania się na listę obecności na szkoleniu zdalnym za 
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Szkolenia objęte kryterium odbędą się przed lub w 
trakcie trwania danego naboru wniosków.  
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6 
Zakres projektu nie obejmuje robót budowlanych ani zakupu środka 
transportu (z wyłączeniem pojazdów typu food truck oraz maszyn 
budowlanych) 

Nie obejmuje – 2 pkt. 
Obejmuje – 0 pkt. 

 

W ramach kryterium oceniany będzie zakres rzeczowy wnioskowanej inwestycji wskazany w Biznes Planie w 
tabeli 7.1. „Zestawienie przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji”.  
W przypadku, gdy wydatki wskazane przez Wnioskodawcę w Biznes Planie: 
- obejmują roboty budowlane3 - przyznaje się 0 pkt. 
- obejmują zakup środków transportu4 (z wyłączeniem pojazdów typu food truck oraz maszyn budowlanych5) 
– przyznaje się 0 pkt.  
- nie obejmują żadnej z powyższych kategorii – przyznaje się 2 pkt.   
Na potrzeby oceny nie ma znaczenia wartość zawartych w budżecie operacji robót budowlanych/środków 
transportu. Podobnie nie ma znaczenia czy roboty budowlane wymagają lub nie wymagają uzyskania 
pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru realizacji robót budowlanych.     

 
 

 

 
3 Roboty budowlane należy rozumieć zgodnie z definicją wskazaną w Ustawie  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, gdzie 

jako roboty budowlane należy rozumieć „budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego” – wszelkie ewentualne wątpliwości dotyczące pojęć zawartych w w/w definicji reguluje Ustawa Prawo 

budowlane. 
4 Jako środek transportu należy rozumieć pojazd silnikowy, zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 

z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694, 720) - „pojazd silnikowy” to pojazd 

wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru, pojazdu szynowego, roweru, wózka rowerowego, hulajnogi elektrycznej, 

urządzenia transportu osobistego i wózka inwalidzkiego – wszelkie ewentualne wątpliwości dotyczące pojęć zawartych w w/w 

definicji reguluje Ustawa Prawo o ruchu drogowym. 
5 W przypadku maszyn budowlanych spełniających definicję „pojazdu silnikowego” zawartą w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694, 720), przedmiotowe wyłączenie dotyczy jedynie 

pojazdów specjalnych zdefiniowanych w art. 2 ust. 36 tejże Ustawy oraz oznaczone kodem nr: 503, 506, 517, 518, 519 Tabeli nr 3 

– Przeznaczenia pojazdów specjalnych, zawartej w Załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 

2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów 

dokumentów w tych sprawach (Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 października 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 2130). Tym samym inne urządzenia będące „pojazdami” nie są objęte przedmiotowym wykluczeniem.  


