
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TWORZENIE MIEJSC PRACY 
ODPOWIADAJĄCYCH SPECYFICE  POTENCJAŁÓW ROZWOJOWYCH  

Przedsięwzięcie 2.2.1 Stwarzanie korzystnych warunków dla podejmowania i rozwoju działalności 
gospodarczej o społecznych celach    

LP Nazwa kryterium Punktacja Sposób oceny 

KRYTERIA OBIEKTYWNE 

1. 

Stopień 
przygotowania 
operacji do 
realizacji 

 
Punktacja:  
0 lub 10 

 
Max 10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Operacja jest przygotowana do realizacji – 10 pkt. 
Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się: 

a) operację, która posiada co najmniej trzy aktualne* oferty dla 
przewidzianych w projekcie zakupów towarów lub usług, a w 
przypadku robót budowlanych załączono aktualny kosztorys 
inwestorski** oraz oferty / kosztorys inwestorski zostały 
załączone do wniosku o przyznanie pomocy. 

2. Operacja nie jest przygotowana do realizacji – 0 pkt.  
Do wniosku o przyznanie pomocy nie załączono trzech aktualnych 
ofert / kosztorysu inwestorskiego. 

 
* za aktualne oferty należy rozumieć takie, które zostały wystawione lub 
wydrukowane nie wcześniej niż 30 dni od ogłoszenia konkursu, 
** za aktualny kosztorys inwestorski należy rozumieć taki kosztorys, 
który został sporządzony nie później niż sześć miesięcy przed 
ogłoszeniem konkursu. 

2. 

Kompletność 
dokumentacji 

 
Punktacja:  

0 lub 5 
 

Max 5 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Do złożonego wniosku załączono wszystkie wymagane dla danej 
operacji załączniki zgodnie z listą załączników podaną w ogłoszeniu o 
konkursie – 5 pkt. 
2. Do złożonego wniosku nie załączono wszystkich wymaganych dla 
danej operacji załączników zgodnie z listą załączników podaną  
w ogłoszeniu o konkursie - 0 pkt. 

3. 

Wpływ wartości 
wskaźników 
rezultatu  
przyjętych w 
projekcie na 
osiągnięcie 
wskaźników 
realizacji LSR  
 
 
 

 
Punktacja:  
0; 3; 5;  10 

 
Max 10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
Operacja przyczyni się do osiągnięcia wskazanych w LSR wskaźników 
rezultatu zgodnych z danym przedsięwzięciem i opis powiązania zakresu 
operacji z wskaźnikami jest uzasadniony we wniosku: 

1. Liczba osób/podmiotów objętych pomocą poprzez dotacje 
udzielone dla podmiotów prowadzących społeczne formy 
działalności gospodarczej: 

a) do 50 osób – 3 pkt, 
b) od 51 do 150 osób – 5 pkt, 
c) powyżej 150 osób – 10 pkt. 

2. Brak zgodności z założeniami i wskaźnikami rezultatu lub nie 
wykazano wskaźników – 0 pkt. 

Ocenie podlegać będzie poprawność przyjętych wskaźników rezultatu, 
ich realność osiągnięcia co do terminu i wartości oraz wpływ przyjętych 
wskaźników na osiągnięcie wskaźników realizacji LSR. 

4. 

Promocja podejścia 
oddolnego  

 
Punktacja:  

0 lub 5 
 

Max 5 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
We wniosku o dofinansowanie zadeklarowano sposób  informowania 
społeczności o realizacji operacji ze środków pozyskanych w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 za pośrednictwem 
Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka. 

1. Promocja projektu realizowana będzie zgodnie z wytycznymi 
dla PROW 2014-2020 oraz zakładać będzie informowanie o 
realizacji operacji ze środków pozyskanych w ramach Lokalnej 
Strategii Rozwoju 2014-2020 Stowarzyszenia PLGR – 5 pkt. 

2. Brak informacji o sposobie promocji  realizacji operacji  
ze środków pozyskanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 
2014-2020 Stowarzyszenia PLGR - 0 pkt. 



5. 

Poziom 
wnioskowanego 
dofinansowania 

 
Punktacja:  
0; 3; 5; 10 

 
Max.10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
Wnioskowana kwota przyznanie pomocy wynosi: 

1. do 100 000,00  PLN – 10  pkt, 
2. od 100 000,01 do 200 000,00 PLN – 5 pkt, 
3. od 200 000,01 do 250 000,00 PLN - 3 pkt. 

powyżej 250 000,00 PLN – 0 pkt. 

6. 

Wykorzystanie w  
planowanej  
operacji zasady  
partnerstwa  
międzysektorowe 
go oraz zasięg 
oddziaływania  

 
Punktacja:  
0; 3;; 9;; 13 

 
Max 13 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
Podejmowane działania opisane we wniosku integrują trzy sektory na 
terenie obszaru PLGR. 
1. W realizacje operacji są zaangażowane trzy sektory - sektor 

społeczny, gospodarczy, publiczny a forma współpracy  
i zaangażowania jest uzasadniona i została spisana w postaci 
porozumienia / umowy o współpracy – 3 pkt 

2. Przyznaje się dodatkowe punkty jeżeli zostanie spełniony jeden z 
poniższych waruków:: 
a) porozumienia zrzesza partnerów z obszaru min. 3 gmin –  

6 pkt, 
b) porozumienia zrzesza partnerów z obszaru wszystkich gmin – 

10 pkt. 
3. We wniosku o dofinansowanie nie przedstawiono informacji  

o liczbie podmiotów tworzących sieć współpracy lub nie 
załączono umów partnerskich / porozumień lub zapisy  
w umowie / porozumieniu są niezgodne z wytycznymi  – 0 pkt. 

Aby otrzymać punkty w tej kategorii należy przedłożyć stosowną 
umowę partnerstwa lub porozumienie podpisane przez wszystkich 
partnerów.  
Partnerstwo ma na celu wspólną realizację operacji. W umowie 
partnerskiej lub porozumieniu obligatoryjnie muszą znaleźć się 
następujące zapisy: 

a) dane identyfikujące strony porozumienia, 
b) opis celów i przewidywanych rezultatów tej operacji oraz 

głównych zadań objętych tą operacją, 
c) wskazanie strony, która pełni rolę Wnioskodawcy (lidera 

projektu), 
d) określenie roli partnera, 
e) określenie wysokości wkładu finansowego partnera, 
f) szczegółowy budżet projektu z podziałem kosztów  

na poszczególnych partnerów. 

7. 

Wpływ na miejsca 
pracy 

 
Punktacja:  
0; 5; 10; 15; 

20 
 

Max 20 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Operacja przyczynia się do stworzenia nowych miejsc pracy, 

powyżej 1 etatu średniorocznie, nie wlicza się samozatrudnienia: 
a) od 1 etatu średniorocznie do 2 etatów średniorocznie – 5 pkt, 
b) od 2 do 3 etatów średniorocznie etatów średniorocznie – 10 

pkt,  
c) powyżej 3 etatów średniorocznie - 15 pkt, 
d) w ramach stworzonych miejsc pracy dla wartości z pkt od a) do 

c) stworzono miejsce dla osoby z grupy defaworyzowanej na 
rynku pracy + 5 pkt. 

2. Operacja nie przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy lub 
Wnioskodawca w uzasadnieniu operacji wg. lokalnych kryteriów 
wyboru nie wyliczył etatów średniorocznych – 0 pkt. 

Aby otrzymać punkty w tej kategorii we wniosku  
o dofinansowanie należy wyliczyć etaty średnioroczne. Do nowych 
miejsc pracy wlicza się osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace 
i spółdzielcze umowy o prace. 
Gdy w dokumentacji aplikacyjnej będą rozbieżności, co do powyższego 
kryterium do oceny przyjmuje się niższą wartość 

KRYTERIA SUBIEKTYWNE 



8. 

Innowacyjność 
operacji 

 
Punktacja:  

0; 5; 10 
 

Max 10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Wnioskowana operacja spełnia co najmniej jeden z kryteriów 

innowacyjności.  
Innowacyjność polega na: 

a) zastosowaniu nowych sposobów organizacji lub zarządzania, 
wcześniej niestosowanych na obszarze objętym LSR, 

b) zastosowaniu nowych technologii wytwarzania,  
c) nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów również 

kulturowych i historycznych oraz surowców, wcześniej nie 
stosowanych na obszarze objętym LSR, 

d) nowym sposobie zaangażowania lokalnej społeczności  
w proces rozwoju,  

e) aktywizacji grup i środowisk lokalnych, dotychczas 
pozostających poza głównym nurtem procesu rozwoju,  

f) wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-
komunikacyjnych. 

Punktacja w tym kryterium liczona jest w skali obszarowej. 
2. Zakres obszarowy innowacji wg. w/w kryteriów :  

a) Operacja innowacyjna w skali całego obszaru PLGR – 10 pkt.  
b) Operacja innowacyjna w skali gminy – 5 pkt. 
c) Operacja nie jest innowacyjna lub jest innowacyjna w skali 

mniejszej niż obszar 1 gminy – 0 pkt. 
Przyznanie punktów w tej kategorii możliwe jest jedynie  
w przypadku przedstawienia przez Wnioskodawcę precyzyjnej 
informacji o dotychczasowym niewystępowaniu na danym obszarze 
proponowanych przez niego rozwiązań, wraz ze wskazaniem sposobu 
ustalenia przez niego ww. stanu rzeczy. 

9. 

Wpływ projektu na 
ochronę 
środowiska 

 
Punktacja:  

0; 5; 10 
 

Max 10 

Kryterium jest punktowane jeżeli : 
1. Operacja mieści się w co najmniej jednej z preferowanych 

kategorii- 10 pkt. 
Preferowane zakresy w ramach operacji:   

a) podejmowanie działań bezpośrednio przyczyniających się do 
ochrony środowiska lub klimatu (np. operacje zmniejszające 
emisję hałasu, zanieczyszczeń) - 10 pkt, 

b) podejmowanie działań pośrednio przyczyniających się do 
ochrony środowiska lub klimatu (np. poprzez wykorzystanie 
materiałów recyklingowych w realizacji operacji) – 5 pkt. 

2. Operacja nie mieści się w żadnej z preferowanych kategorii operacji 
– 0 pkt. 

Aby otrzymać punkty w tej kategorii w opisie operacji we wniosku  
w sposób mierzalny i realny należy opisać wpisywanie się 
przedsięwzięcia w preferowany zakres. 

10. 

Wpływ operacji na 
dostępność dla 
osób 
niepełnosprawnych 

 
Punktacja:  

0 lub 7 
 

Max 7 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań infrastrukturalnych 

zwiększających dostępność infrastruktury dla osób 
niepełnosprawnych i uwzględnia złożone potrzeby tych osób - 7 
pkt. 

2. Operacja nie przewiduje rozwiązań o których mowa w pkt. 1 – 0 
pkt. 

Aby otrzymać punkty w tej kategorii w opisie zadania we wniosku w 
sposób mierzalny i realny należy wskazać osiągnięcie kryterium zgodne 
z danym przedsięwzięciem 

Maksymalna liczba punktów 100 
Minimalna liczba punktów 40 

 


