
KRYTERIA WYBORU OPERACJI 
 

Dla przedsięwzięć: 1.2.1, 1.2.2 

Lp. Kryterium Maksymalna 
liczba pkt Sposób weryfikacji 

1. W dniu składania wniosku wnioskodawca jest 
zameldowany na pobyt stały lub czasowy na 
terenie obszaru działania LGD od co najmniej 12 
miesięcy lub wnioskodawca prowadzi działalność 
gospodarczą na terenie LGD dłużej niż 5 lat.  
4 pkt - wnioskodawca spełnia kryterium  
0 pkt - wnioskodawca nie spełnia kryterium 
 

4 pkt Dokumenty przedstawione 
przez wnioskodawcę – 
kserokopia dowodu 
osobistego z adresem 
zameldowania/aktualne, 
urzędowe zaświadczenie  
o zameldowaniu/ 
prowadzeniu działalności 
gospodarczej/wydruk  
z CEIDG/KRS 

2. Wnioskodawca lub przynajmniej jedna osoba 
planowana do zatrudnienia w wyniku realizacji 
operacji należy do grupy defaworyzowanej (do 40 
roku życia). 
2 pkt - operacja przewiduje 
zatrudnienia/samozatrudnienia co najmniej  
1 osoby z grupy defaworyzowanej 
0 pkt - operacja nie przewiduje 
zatrudnienia/samozatrudnienia osoby z grupy 
defaworyzowanej 

2 pkt Dokumenty 
i oświadczenie 
potwierdzające, że 
wnioskodawca lub osoba 
planowana do zatrudnienia  
w wyniku realizacji 
operacji należy do grupy 
defaworyzowanej (do 40 
roku życia) (na podstawie 
ksero dowodu osobistego 
oraz oświadczenia) 

3. Wnioskodawca oświadcza, że rozlicza podatek 
dochodowy w lokalnym urzędzie skarbowym. 
2 pkt - wnioskodawca spełnia kryterium 
0 pkt - wnioskodawca nie spełnia kryterium  

2 pkt Oświadczenie 
wnioskodawcy 

4. Wykorzystanie logotypu LGD Powiatu 
Opatowskiego w działaniach promocyjnych 
realizowanej operacji. 
2 pkt - wnioskodawca przewidział wykorzystanie 
logotypu LGD w działaniach promocyjnych 
realizowanej operacji 
0 pkt - wnioskodawca nie przewidział wykorzystania 
logotypu LGD w działaniach promocyjnych 
realizowanej operacji 

2 pkt Informacje zawarte  
we wniosku  
o dofinansowanie. 

5. Innowacyjny charakter operacji. 
2 pkt – planowana operacja jest innowacyjna  
w rozumieniu LSR LGD Powiatu Opatowskiego 
0 pkt - planowana operacja nie jest innowacyjna  
w rozumieniu LSR LGD Powiatu Opatowskiego 

2 pkt Informacje zawarte  
we wniosku  
o dofinansowanie. 

6. Udział w szkoleniach organizowanych przez LGD 
(potwierdzone listą obecności)  
3 pkt - wnioskodawca brał udział w szkoleniach 
organizowanych przez LGD  
w zakresie procedury wypełniania wniosku  
o przyznanie pomocy i kryteriów wyboru dla operacji 
w zakresie podejmowania/rozwijania działalności 
gospodarczej realizowanej w ramach LSR oraz w 

3 pkt Lista obecności ze szkoleń 
organizowanych przez 
LGD w podanym zakresie 



zakresie sporządzania biznesplanu dla operacji w 
zakresie podejmowania/rozwijania działalności 
gospodarczej realizowanej w ramach LSR 
0 pkt - wnioskodawca nie brał udziału w w/w 
szkoleniach 

7. Członkostwo Wnioskodawcy w LGD. 
2 pkt - wnioskodawca jest członkiem LGD Powiatu 
Opatowskiego 
0 pkt - wnioskodawca nie jest członkiem LGD 
Powiatu Opatowskiego 

2 pkt Weryfikacja przez LGD  
w oparciu o listę członków 
Stowarzyszenia 

8. Wykorzystanie rozwiązań sprzyjających ochronie 
środowiska lub podnoszeniu poziomu świadomości 
ekologicznej (wnioskodawca powinien szczegółowo 
uzasadniać fakt spełniania kryterium, a 
uzasadnienie musi mieć odzwierciedlenie w 
planowanych kosztach inwestycyjnych). 
1 pkt  - wnioskodawca w planowanej operacji 
przewidział wykorzystanie rozwiązań sprzyjających 
ochronie środowiska lub podnoszeniu poziomu 
świadomości ekologicznej i stanowi ono powyżej 5% 
budżetu projektu 
0 pkt - wnioskodawca w planowanej operacji nie 
przewidział wykorzystania rozwiązań sprzyjających 
ochronie środowiska lub podnoszeniu poziomu 
świadomości ekologicznej 

1 pkt Informacje zawarte  
we wniosku 
o dofinansowanie. 

 RAZEM 18 pkt  
Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 12 pkt. 
Maksymalna liczba punktów 18 pkt. 
 
 


