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Załącznik nr 15 do Podręcznika procedur i zasad regulujących przyznawanie pomocy finansowej w ramach Wsparcie dla 

wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020 
WZÓR KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR –PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR 
PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
w ramach naboru ………………..………………………….. 

 

I. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OPERACJI 
NR EWIDENCYJNY WNIOSKU O 
DOFINANSOWANIE OPERACJI  
(WYPEŁNIA CZŁONEK RADY) 

 

 

DANE WNIOSKODAWCY 

IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA 
WNIOSKODAWCY 

 

ADRES/ADRES SIEDZIBY  

NR IDENTYFIKACYJNY  

 

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI: 
 

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że: 

 nie pozostaję z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie w takim stosunku prawnym lub 
faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku 
stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 
Przewodniczącego Rady/Wiceprzewodniczącego i wycofania się z oceny tego wniosku; 

 nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem 
związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie, 
jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osoby prawnej ubiegającej się o udzielenie 
dofinansowania. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego 
poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady/Wiceprzewodniczącego i wycofania się z oceny 
tego wniosku; 

 nie uczestniczyłem/am w procesie opracowywania wniosku podlegającego ocenie; 

 zobowiązuję się utrzymać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi 
ujawnione, przygotowane przeze mnie w trakcie procedury oceny lub wynikające z procesu oceny; 

 zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z 
posiadaną wiedzą; 

 zobowiązuję się nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji. 
 
 
 
 ……………………………………………………….……………………….……… 
                         data i podpis oceniającego 
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II. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKRESLONYMI W 
PROGRAMIE ROZWOJU OBSZRZÓW WIEJSKICH NA LATA  2014-2020 

WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKRESLONYMI W PROGRAMIE 
ROZWOJU OBSZRZÓW WIEJSKICH NA LATA  2014-2020 1 

Weryfikacja dokonywana na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku o przyznanie pomocy  
i złożonych wraz z nim dokumentach, a także w oparciu o informacje pochodzące z baz administrowanych przez 
podmioty administracji publicznej, tj. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr 
Sądowy, rejestr Ksiąg Wieczystych oraz udostępnione przez Samorząd Województwa  
(LGD nie ma obowiązku występowania z prośbą o udostępnienie danych do innych podmiotów). 
Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK, NIE, DO UZUP., ND. 
TAK – możliwe jest udzielenie jednoznacznej pozytywnej odpowiedzi na pytanie, 
NIE – możliwe jest udzielenie jednoznacznej negatywnej odpowiedzi lub na podstawie dostępnych informacji  
i dokumentów nie można potwierdzić spełniania danego kryterium, 
ND – weryfikowany punkt karty nie dotyczy danego Wnioskodawcy. 
DO UZUP. –  weryfikowany punkt karty podlega wyjaśnieniom/uzupełnieniom na wezwanie LGD, zgodnie z art. 22 
ust. 1a - 1c ustawy RLKS 

I. 
 

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna / osoba fizyczna wykonująca 
działalność gospodarczą 

WERYFIKUJĄCY 

TAK NIE 
DO 

UZUP. 
ND 

 

1. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej  znajduje się na obszarze wiejskim 
objętym LSR - dotyczy osób fizycznych, które nie wykonują działalności 
gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej

2
 

 

2. Miejsce oznaczone adresem, pod którym osoba fizyczna wykonuje działalność 
gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - dotyczy osób 
fizycznych, które wykonują działalność gospodarczą, do której stosuje się 
przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

2
 

 

3. Wnioskodawca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
 

4. Wnioskodawca jest pełnoletni 
 

5. Operacja dotyczy podejmowania działalności gospodarczej (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. 
a rozporządzenia

3
), a o pomoc ubiega się wyłącznie podmiot spełniający 

warunki I.1,3 i 4 (§ 3 ust. 1 pkt 1 lit. a–c rozporządzenia
3
) 

 

II. Wnioskodawcą jest osoba prawna 
 

1. Siedziba / oddział osoby prawnej, znajduje się  na obszarze wiejskim objętym 
LSR (nie dotyczy gmin, których obszar wiejski jest objęty LSR, w ramach której 
zamierza realizować operację, lecz siedziba znajduje się poza obszarem 
objętym LSR, a także nie dotyczy powiatów, jeżeli przynajmniej jedna z gmin 
wchodzących w skład tego powiatu spełnia powyższy warunek dotyczący gmin) 

 

2. Wnioskodawcą jest inny podmiot niż Województwo 
 

3. Wnioskodawcą jest LGD (nie stosuje się warunku z pkt. II.1.) 
 

III. Wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną 

 



 
 

3 

1. Siedziba / oddział jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, znajduje się na obszarze 
wiejskim objętym LSR 

 

IV. Wnioskodawcą jest spółka cywilna 
 

1. W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania 
działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, każdy wspólnik spółki 
cywilnej, w zależności od formy prawnej wspólnika, spełnia kryteria określone 
w pkt I-III 

 

2. Podmiot wykonujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, nie 
ubiega się o pomoc na operację w zakresie wspierania współpracy między 
podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim 
objętym LSR (§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia

3
) 

 

3. W przypadku gdy operacja w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c 
rozporządzenia LSR będzie realizowana w ramach wykonywania działalności 
gospodarczej w formie spółki cywilnej, warunki określone w par. 7 ust. 1 pkt 1, 
3 i 4 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki. Warunek, 
o którym mowa w par. 7 ust. 1 pkt 1, jest spełniony, jeżeli każdy ze wspólników 
spółki cywilnej wykonywał działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej lub 
we własnym imieniu przez okres wskazany w par. 7 ust. 1 pkt 1 oraz nadal 
wykonuje tę działalność. 

 

V. 
 
 

Wnioskodawcą jest podmiot wykonujący działalność gospodarczą, do 
której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej2 

 

1. 
 

Wnioskodawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w 
rozumieniu przepisów  rozporządzenia 651/2014
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VI. Kryteria wspólne  dotyczące Wnioskodawcy i operacji  

1. 
 
 

Operacja jest zgodna z celem (-ami) określonym (-ymi) w PROW na lata 2014-
2020

1
 dla działania M19, a jej realizacja pozwoli na osiągnięcie wskaźników 

przypisanych do tej operacji. 

 

2. 
 

Operacja jest zgodna z zakresem pomocy określonym w paragrafie 2 ust. 1 
rozporządzenia

3
 

 

3. 
 
 
 

Operacja, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim  objętym LSR, 
chyba, że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo 
przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie 
zlokalizowany poza tym obszarem 

 

4. 
 
 
 
 
 
 

Inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą 
realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością 
Wnioskodawcy lub Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele określone  we wniosku o przyznanie pomocy, co 
najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do 
zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia 
1303/2013
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5. 
 
 
 
 
 

Operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu 
rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym 
poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie 
wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi 
w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później 
niż do dnia 31 grudnia 2022 r. 

 

6. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych 
 

6a. Pomoc na jedną operację własną LGD nie przekracza 50 tys. złotych 
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7. 
 

Wnioskodawca, realizujący operację w zakresie innym niż określony w § 2 ust.1 
pkt 2 lit. a rozporządzenia

3
 spełnia co najmniej 1 z poniższych warunków: 

 

a) 
 

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

 

b) 
 

posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza 
realizować, lub 

 

c) 
 

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

 

d) 
 

wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza 
realizować 

 

8. 
 
 
 

Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z 
biznesplanem (nie dotyczy operacji  realizowanej wyłącznie w zakresie 
określonym w § 2 ust.1 pkt 1 lub 5-8 rozporządzenia

3
), który zawiera 

informacje wskazane w § 4 ust.4 rozporządzenia
3
) 

 

9. 
 

Została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli 
jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi 

 

VII. 
 
 
 

Operacja dotyczy wzmocnienia kapitału społecznego, w tym 
podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 
środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań 
innowacyjnych 

 

VIII. 
 

Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim 
objętym LSR przez podejmowanie działalności gospodarczej 

 

1. 
 
 
 

Wnioskodawca nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy 
ustawy i w pełnym zakresie - dotyczy osób fizycznych podejmujących 
działalność gospodarczą w zakresie innym niż działalność sklasyfikowana wg 
PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów 

 

2. 
 
 
 
 

Wnioskodawca w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o 
przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której 
stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

2
 , w 

szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej 

 

3. 
 

Wnioskowana kwota pomocy wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych i nie więcej 
niż 100 tys. złotych. 

 

4. Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do 
której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

2
, i jej 

wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności 
końcowej 

 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operacja zakłada zgłoszenie Wnioskodawcy do ubezpieczenia emerytalnego, 
ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów 
o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i 
podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia 
wypłaty płatności końcowej, lub 
utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, 
zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na 
podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do 
dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej 

 

6. Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji mieszczą się w zakresie 
kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia

3
 i nie są kosztami 

inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów 
budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza 
obszarem wiejskim objętym LSR 
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7. Biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a w szczególności, 
jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, 
ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 
70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację 

 

IX. 
 
 

Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim 
objętym LSR przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa 
lokalnego produktów rolnych 

 

1. 
 
 

Operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa 
lokalnego przez  podmioty inne niż Wnioskodawca - na podstawie regulaminu 
korzystania z inkubatora 

 

2. 
 
 
 

Biznesplan nie zakłada osiągania zysków z działalności prowadzonej w ramach 
inkubatorów, w przypadku gdy operacja będzie realizowana w zakresie 
określonym § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia

3
 oraz polega wyłącznie na 

tworzeniu lub rozwijaniu ogólnodostępnych i niekomercyjnych inkubatorów 

 

3. 
 
 

Wspierane inkubatory przetwórstwa lokalnego produktów rolnych są/będą to 
przedsiębiorstwa spożywcze w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 
178/2002
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X. 
 

Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim 
objętym LSR przez rozwijanie działalności gospodarczej 

 

1. Wnioskodawca w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o 
przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność 
gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność

2
 

 

2. 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 (nie ma 
zastosowania, gdy suma kwot pomocy przyznanej jednemu podmiotowi na 
dotychczas realizowane operacje oraz kwoty pomocy, o której przyznanie 
ubiega się wnioskodawca na realizacje danej operacji, nie przekracza 25 tys. 
złotych) 

 

3. Operacja zakłada utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną 
utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłynie 3 lata od 
dnia wypłaty płatności końcowej 

 

XI. Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim 
objętym LSR w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a-c 
rozporządzenia3 

 

1. Działalność gospodarcza będąca przedmiotem operacji nie jest sklasyfikowana 
w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w 
sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako ta, o której mowa w § 8 
rozporządzenia

3
 

 

XII. 
 
 

Operacja dotyczy podnoszenia kompetencji osób realizujących 
operacje w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a-c 
rozporzadzenia3 

 

1. 
 

Wnioskodawca ubiega się jednocześnie o przyznanie pomocy na operacje w 
zakresie określonym w  § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a-c rozporządzenia

3
 

 

XIII. 
 
 

Operacja dotyczy  wspierania współpracy między podmiotami 
wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym 
LSR 

 

1. 
 

Wnioskodawcy wspólnie ubiegający się o pomoc wykonują działalność 
gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR 

 

2. 
 

Wnioskodawcy wykonujący działalność gospodarczą wspólnie ubiegają się o 
pomoc: 
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a) 
 

w ramach krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi 
lit. m rozporządzenia nr 1305/2013

4
 lub 

 

b) 
 

w zakresie świadczenia usług turystycznych lub 
 

c) w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych 
 

3. 
 

Wnioskodawcy wspólnie ubiegający się o pomoc zawarli, na czas oznaczony, 
porozumienie o wspólnej realizacji operacji 

 

4. 
 
 
 

Operacja ma na celu zwiększenie sprzedaży dóbr lub usług oferowanych przez 
podmioty z obszaru wiejskiego objętego LSR przez zastosowanie wspólnego 
znaku towarowego lub stworzenie oferty kompleksowej sprzedaży takich dóbr 
lub usług 

 

5. 
 

Porozumienie o wspólnej realizacji operacji zawiera postanowienia, o których 
mowa w § 10 ust. 2 rozporządzenia

3
 

 

XIV Operacja dotyczy rozwoju rynków zbytu 
 

1. Operacja dotyczy  rozwoju  rynków zbytu produktów i usług lokalnych 
 

2. 
 
 

Operacja nie dotyczy operacji polegających na budowie lub modernizacji 
targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania, o którym mowa w 
art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
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XV. Operacja dotyczy zachowania dziedzictwa lokalnego 
 

1. Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej 
 

XVI. 
 

Operacja dotyczy rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 

 

1. 
 

Rozwijana infrastruktura będzie miała ogólnodostępny i niekomercyjny 
charakter 

 

2. 
 

Operacja dotyczy rozwoju infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub 
kulturalnej 

 

3. Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej 
 

XVII. Operacja dotyczy budowy lub przebudowy dróg 
 

1. 
 

Operacja dotyczy budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub 
powiatowych 

 

2. 
 
 
 

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych 
umożliwi połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których świadczone 
są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla 
ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skróci  dystans lub czas 
dojazdu do tych obiektów 
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XVIII. 
 

Operacja dotyczy promowania obszaru objętego LSR, w tym 
produktów lub usług lokalnych 

 

1. Operacja nie służy indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych 
 

2. 
 
 
 
 

Operacja nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia 
inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, 
wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne 
rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone 
przynajmniej w części tej samej tematyce 

 

 

XVI. WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI  
Z PROGRAMEM ROZWOJU OBASZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 

 
 

1. 
 

Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji operację uznaje się 
za zgodną z PROW na lata 2014-20201 

TAK NIE 
DO 

UZUP. 
 

 

Zweryfikował: 

Imię i nazwisko Weryfikującego 
…………………………………………………………….. 

Data i podpis ………/………/20……… ………………………………………………………… 

Uwagi: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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XVII. OSTATECZNY WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI  
Z PROGRAMEM ROZWOJU OBASZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 

 
 

1. 
 

Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji operację uznaje się 
za zgodną z PROW na lata 2014-20201 

TAK NIE  

 

Zweryfikował: 

Imię i nazwisko Weryfikującego 
…………………………………………………………….. 

Data i podpis ………/………/20…… 
……………………………………………… 

Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

1 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

2 
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2016, poz. 1829, z późn.zm.) 

3 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. 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 Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 
2017 r., poz. 772 i 1588) 

4 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.) 

5 
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 
2017 r., poz. 562, 624, 892, 935 i 1475) 

6 
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) 

7 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.) 

8 rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne 
zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. 
UE Polskie wydanie  specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.) 
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III. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO WYTYCZNYCH NR 6/4/2017 WERYFIKACJA 
ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE 
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 

 
Zgodnie z art. 21 ust. 1a ustawy RLKS, jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy (na operacje realizowane 

przez podmioty inne niż LGD) konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z 

LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do złożenia tych 

wyjaśnień lub dokumentów. Takie wezwanie wydłuża 45 – dniowy termin na dokonanie przez LGD oceny zgodności operacji z 

LSR, wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia, o 7 dni. Należy mieć na uwadze, iż na podmiocie ubiegającym się o 

przyznanie pomocy ciąży obowiązek przedstawiania dowodów oraz składania wyjaśnień niezbędnych do oceny zgodności 

operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek. Ponadto ciężar 

udowodnienia faktu spoczywa na podmiocie, który z tego faktu wywodzi skutki prawne. 

Część I, II, III 

Punkt 1  

Przez obszar wiejski objęty LSR rozumie się obszar gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich objęty LSR z wyłączeniem 

obszaru miast zamieszkanych przez więcej niż 20 tys. mieszkańców, wskazany w § 3 ust. 2 umowy ramowej. 
 

Liczbę mieszkańców, ustala się według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie wynikowych informacji statystycznych 

ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej. 
 

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (pot. ułomna osoba 
prawna, niezupełna osoba prawna, podmiot ustawowy) – podmiot stosunku cywilnoprawnego nieposiadający osobowości 
prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną.  
 

Taka jednostka może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania mocą swojego działania, może także pozywać i być pozywaną. 
Członkowie takiej jednostki organizacyjnej, co do zasady ponoszą za jej zobowiązania odpowiedzialność subsydiarną, tj. 
powstającą z chwilą jej niewypłacalności. 
 

Jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną są m.in:  
 

 spółka jawna, 

 spółka partnerska, 

 spółka komandytowa, 

 spółka komandytowo-akcyjna, 

 wspólnota mieszkaniowa, 

 spółka akcyjna w organizacji, 

 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, 

 stowarzyszenie zwykłe. 

Część V 

Punkt 1  

W oparciu o informacje zawarte w Oświadczeniu o wielkości przedsiębiorcy i załącznikach do Oświadczenia (…), a także 
informacji wynikających z dokumentacji aplikacyjnej należy sprawdzić, czy Podmiot prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe 
przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 
26.06.2014, str. 1).  
 

Zgodnie z definicją MŚP zawartą w art. 2 Załącznika I do ww. rozporządzenia: 
 

1. Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają 
mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 
milionów EUR. 
 

2. W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i 
którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
 

3. W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i 
którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

http://encyklopedia.naukowy.pl/J%C4%99zyk_potoczny
http://encyklopedia.naukowy.pl/Stosunek_cywilnoprawny
http://encyklopedia.naukowy.pl/Osobowo%C5%9B%C4%87_prawna
http://encyklopedia.naukowy.pl/Osobowo%C5%9B%C4%87_prawna
http://encyklopedia.naukowy.pl/Zdolno%C5%9B%C4%87_prawna
http://encyklopedia.naukowy.pl/Niewyp%C5%82acalno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82ka_jawna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82ka_partnerska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82ka_komandytowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82ka_komandytowo-akcyjna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3lnota_mieszkaniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82ka_akcyjna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82ka_z_ograniczon%C4%85_odpowiedzialno%C5%9Bci%C4%85
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie
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Część VI 

Punkt 1  

W oparciu o informacje zawarte w sekcji wniosku B.III. Opis operacji oraz informacje zawarte w biznesplanie i pozostałej 

dokumentacji aplikacyjnej należy sprawdzić czy operacja jest zgodna z celem (-ami) określonym (-ymi) w PROW na lata 2014-

2020 dla działania M19, a jej realizacja pozwoli na osiągnięcie zakładanych wskaźników. 
 

Cele określone w PROW na lata 2014-2020 dla działania M19: 
 

- cel szczegółowy 6B „wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich” w ramach priorytetu 6 „wspieranie włączenia 

społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich” 
 

Cele szczegółowe powiązane: 
 

- 3A – poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym 

poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, 

grupy i organizacje producentów oraz organizacje międzybranżowe. 
 

- 6A – ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy. 
 

- 6C – zwiększanie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na obszarach wiejskich oraz podnoszenie 

poziomu korzystania z nich i poprawianie ich jakości. 

Punkt 2 

W oparciu o informacje zawarte w sekcji wnioski B.III. Opis operacji oraz informacje zawarte w biznesplanie i pozostałej 

dokumentacji aplikacyjnej należy sprawdzić, czy operacja jest zgodna co najmniej z jednym z zakresów określonych § 2 ust 1 w 

rozporządzenia, tj. w zakresie: 
 

1) wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska  
i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; 

 

2) rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia nr 1303/2013 przez: 
 

a) podejmowanie działalności gospodarczej, 
 

b) tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi 
w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002

1
, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, 

przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, 
przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności, 

 

c) rozwijanie działalności gospodarczej; 
 

- w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie;  
 

3) wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: 
 

a) w ramach krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013

2
, lub 

 

b) w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub 

c) w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych; 
 

4) rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji 
targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy ROW; 

 

5) zachowania dziedzictwa lokalnego; 
 

                                                           
1
 rozporządzenie (WE) nr 178/2002  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania 

prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z 
późn. zm.) 
2
 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013  z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 

wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.) 
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6) rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; 

7) budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: 

a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, 

opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo 

b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów; 

8) promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. 

 

Punkt 4 

Dotyczy inwestycji trwale związanej z nieruchomością w ramach operacji. Na podstawie informacji zawartych w tytule prawnym 

do nieruchomości, oraz Oświadczeniu właściciela(i) lub współwłaściciela(i) lub posiadacza samoistnego lub współposiadacza (-y) 

nieruchomości, nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością jeżeli 

operacja jest realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności 

należy sprawdzić czy inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością 

Wnioskodawcy lub Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie 

pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji 

zgodnie z art. 71. ust. 1 Rozporządzenia 1303/2013. 

Punkt 7 

Należy zaznaczyć TAK jeżeli co najmniej jedna odpowiedź na powyższe pytania jest odpowiedzią twierdząca. Odpowiedź 

twierdząca przynajmniej w jednej z czterech wskazanych opcji powoduje spełnienie warunku przyznania pomocy. 
 

Niemożność udzielenia odpowiedzi twierdzącej na przynajmniej jedno z czterech warunków oznacza negatywną ocenę tego 

warunku. 

Punkt 8 

Odpowiedzi należy udzielić w oparciu o analizę Biznesplanu. 
 

Operacja jest uzasadniona ekonomicznie, jeśli generuje przychody, a jej efektywność weryfikowana będzie m.in. na podstawie 

wskaźnika NPV.  
 

NPV to suma zdyskontowanych oddzielnie dla każdego roku przepływów pieniężnych, zrealizowanych w całym okresie objętym 

rachunkiem, przy stałym poziomie stopy dyskontowej.  
 

Wskaźnik ten pozwala określić rzeczywistą wartość nakładów i efektów związanych z danym przedsięwzięciem inwestycyjnym. 
 

Badane przedsięwzięcie jest opłacalne, jeżeli NPV jest większe od 0.  
 

Uzasadnienie ekonomiczne operacji opiera się na wskaźnikach. Operacja jest uzasadniona ekonomicznie, jeżeli wskaźniki 

rentowności oraz NPV maja wartość dodatnią.  
 

Dodatnia wartość wskaźnika rentowności warunkująca uzasadnienie ekonomiczne operacji, jest wymagana od roku 

następującego po roku dokonania przez ARiMR płatności końcowej w ramach operacji, a więc dla lat: (n+1), (n+2), (n+3)
*
. 

* Jeżeli dotyczy 

Powyższe nie dotyczy operacji realizowanej wyłącznie w zakresie: 
 

1) wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i 
zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych lub 

 

2) zachowania dziedzictwa lokalnego; 
 

3) rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (w odniesieniu do 

zakresu operacji o niekomercyjnym charakterze, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia LSR istnieje możliwość 

pobierania opłat, jednakże wygenerowane w ten sposób dochody powinny być przeznaczone na pokrycie kosztów 

utrzymania infrastruktury będącej przedmiotem operacji); 
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4) budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych; 

5) promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. 

Punkt 10 

LGD nie dokonuje analizy przepisów nakładających obowiązek wydania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Możliwe jest uzupełnienie dokumentu przez wnioskodawcę, jeżeli go brakuje, a zaznaczył, iż załączył dokument do wniosku o 

przyznanie pomocy.  

Część VIII 

Punkt 1  

Warunek niepodlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie w przypadku podejmowania 

działalności innej niż produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów należy uznać za spełniony w sytuacji, gdy m.in.: 

a) z zaświadczenia wydanego przez KRUS wynika, iż Wnioskodawca nie figuruje w ewidencji osób ubezpieczonych, albo 

b) z zaświadczenia wydanego przez KRUS wynika, iż Wnioskodawca podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS w 

ograniczonym zakresie, albo 
 

c) z zaświadczenia wydanego przez ZUS wynika, iż Wnioskodawca podlega ubezpieczeniu społecznemu w ramach ZUS. 

UWAGA: Zaświadczenie, o którym mowa w pkt. a-c wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku. 

Nieważność zaświadczenia oznacza nie spełnienie warunku. 
 

Odpowiedz „NIE” należy zaznaczyć gdy z przedłożonych dokumentów wynika, iż osoba fizyczna występująca o pomoc w ramach 

poddziałania19.2 podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie i z mocy ustawy, chyba że osoba ta 

podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w 

sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489), jako produkcja artykułów 

spożywczych lub produkcja napojów. 
 

PKD (skrót od Polska Klasyfikacja Działalności) jest to podział rodzajów działalności, stosowany m.in. w ewidencji i statystyce. 

Poszczególne rodzaje działalności posiadają odpowiadające im kody PKD. Służą one do określenia przedmiotu działalności firmy.  

Kody PKD właściwe dla działalności, którą chcesz prowadzić, podajesz przy rejestracji firmy. Obecnie obowiązuje klasyfikacja PKD 

2007. 
 

Wyszukiwarki kodów PKD i nazw działalności dostępne są m.in. na stronach: 

https://www.biznes.gov.pl/tabela-pkd/-/pkds/list?q=&c=8430#8430 

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;71367fcd-060f-47ee-9b3c-4c6bc8f31256 

Punkt 2 

Warunek należy sprawdzić na podstawie informacji (wydruków) pochodzących z bazy danych: 
 

- Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Punkt 4 i 5 

Należy zaznaczyć odpowiedzi TAK o ile z wniosku i biznesplanu nie wynika że wnioskodawca nie planuje podjąć działalności 

gospodarczej spełniającej te warunki. 
 

Pomoc na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej może zostać przyznana, jeżeli operacja zakłada podjęcie 

we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej2, i 

jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. 
 

Przepisów ww. ustawy nie stosuje się do: 

1) działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, 

leśnictwa i rybactwa śródlądowego; 

2) wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług 

związanych z pobytem turystów; 
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3) wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku 

gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, 

obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2016 r. poz. 859); 

4) działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). 

Punkt 6 

Należy zweryfikować, czy koszty wskazane w ujęciu rzeczowym (przedmiotowym) w dokumentacji aplikacyjnej wpisują się w 

zakres kosztów określonych w § 17 ust. 1 rozporządzenia tj. w koszty: 

1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej "kosztami ogólnymi", 

2) zakupu robót budowlanych lub usług, 

3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie 

autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych, 
 

4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 

5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,  

6) zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 

8 osób łącznie z kierowcą, 
 

7) zakupu nowych rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów, 

8) wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także 

inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników,  
 

9) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013 

- które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne. 

Część IX 

Punkt 3 

Dokument pomocniczy przy wypełnianiu części: „Inkubatory przetwórstwa lokalnego (inkubatory kuchenne).” - materiał z 

kwietnia 2017 r. o inkubatorach przetwórstwa lokalnego jako przedsiębiorstwach spożywczych w rozumieniu art. 3 pkt 2 

rozporządzenia nr 178/2002 dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Rozwoj-Lokalny-Kierowany-

przez-Spolecznosc-RLKS 

Część X 

Punkt 1 

Warunek należy sprawdzić na podstawie informacji: 

a) (wydruków) pochodzących z baz danych: 

- CEIDG – w odniesieniu do osoby fizycznej, wspólników spółki cywilnej będących osobami fizycznymi 

- KRS – w przypadku podmiotów, którzy podlegają wpisowi do KRS 

b) aktów konstytuujących działalność podmiotów 

Podmiot może ubiegać o przyznanie pomocy na operacje w zakresie, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. c), o ile podmiot w 

okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni 

działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz 

nadal wykonuje tę działalność. 
 

Przepisów ustawy nie stosuje się do: 

1) działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, 

leśnictwa i rybactwa śródlądowego; 
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2) wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług 

związanych z pobytem turystów; 
 

3) wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku 
gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, 
obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2016 r. poz. 859); 

 

4) działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). 

 

W sytuacji, w której przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą w różnych formach prawnych, np. w określonych 

sprawach działa jako przedsiębiorca będący osobą fizyczną, w innych zaś jako wspólnik spółki cywilnej, może zawiesić 

wykonywanie działalności w jednej z tych form. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca zawiesi wykonywanie indywidualnej 

działalności gospodarczej jako osoba fizyczna, a jednocześnie jest wspólnikiem spółki cywilnej to zgodnie z art. 14a ust. 2b 

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej może wykonywać działalność w ramach umowy spółki cywilnej. Status wpisu w 

CEIDG informuje o aktywności przedsiębiorcy w zakresie działalności wykonywanej indywidualnie. 

Punkt 3 

Należy zaznaczyć odpowiedź TAK o ile z wniosku (w szczególności informacje dotyczące wskaźniku, wysokości pomocy) i 

biznesplanu nie wynika że wnioskodawca nie planuje spełnić tego warunku 

Część XI 

Punkt 1 

W oparciu o dane pochodzące z KRS, CEIDG, aktu konstytuującego Wnioskodawcę (wniosku - w przypadku podejmowania 

działalności gospodarczej) należy zweryfikować, czy działalność gospodarcza będąca przedmiotem operacji nie jest 

sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 

(PKD), o których mowa w § 8 rozporządzenia tj. jako:  
 

1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach; 

2) górnictwo i wydobywanie; 

3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie; 

4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków; 

5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej; 

6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych; 

7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych; 

8) produkcja metali; 

9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli; 

10) transport lotniczy i kolejowy; 

11) gospodarka magazynowa. 

PKD (skrót od Polska Klasyfikacja Działalności) jest to podział rodzajów działalności, stosowany m.in. w ewidencji i statystyce. 

Poszczególne rodzaje działalności posiadają odpowiadające im kody PKD. Służą one do określenia przedmiotu działalności firmy. 

Kody PKD właściwe dla działalności, którą chcesz prowadzić, podajesz przy rejestracji firmy. Obecnie obowiązuje klasyfikacja PKD 

2007. 
 

Wyszukiwarki kodów PKD i nazw działalności dostępne są m.in. na stronach: 
 

https://www.biznes.gov.pl/tabela-pkd/-/pkds/list?q=&c=8430#8430 
 

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;71367fcd-060f-47ee-9b3c-4c6bc8f31256 
 

W celu ustalenia spełniania tego warunku należy w pierwszej kolejności ustalić jak sklasyfikowana jest działalność będąca 

przedmiotem operacji. Następnie należy odszukać ją w wyszukiwarce kodów PKD, a następnie ustalić do jakich grupowań należy 

dana działalność (dany kod) i czy nie jest to kategoria wylistowana powyżej (§ 8 rozporządzenia) 
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Część XV 

Punkt 1 

Weryfikację spełnienia przedmiotowego warunku należy dokonać w oparciu o opis operacji zawarty we wniosku o przyznanie 

pomocy, mając na uwadze treść LSR w tym zakresie. Obowiązek zawarcia w LSR analizy potrzeb wynika z art. 33 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013, zgodnie z którym LSR zawiera analizę potrzeb i potencjału obszaru w 

zakresie rozwoju, w tym analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. 

Część XVI 

Punkt 1 

Na podstawie danych zawartych we wniosku, oraz dokumentacji aplikacyjnej należy sprawdzić, czy rozwijana infrastruktura 

będzie miała ogólnodostępny i niekomercyjny charakter. 
 

Warunek należy zweryfikować m.in. w oparciu o informacje zawarte w dokumencie Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru 

operacji – Obliczenie wartości bieżącej netto. 

Część XVII 

Punkt 1 

Na podstawie danych zawartych we wniosku, oraz dokumentacji aplikacyjnej, w tym dokumentacji projektowej, pozwoleniu na 

budowę i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej należy sprawdzić, czy operacja dotyczy budowy lub przebudowy 

publicznych dróg gminnych lub powiatowych. 
 

Zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn . zm.) 

do dróg powiatowych zalicza się drogi inne niż określone w art. 5 ust. 1 (drogi krajowe tj. autostrady i drogi ekspresowe oraz 

drogi leżące w ich ciągach do czasu wybudowania autostrad i dróg ekspresowych; drogi międzynarodowe; drogi stanowiące inne 

połączenia zapewniające spójność sieci dróg krajowych; drogi dojazdowe do ogólnodostępnych przejść granicznych 

obsługujących ruch osobowy i towarowy bez ograniczeń ciężaru całkowitego pojazdów (zespołu pojazdów) lub wyłącznie ruch 

towarowy bez ograniczeń ciężaru całkowitego pojazdów (zespołu pojazdów); drogi alternatywne dla autostrad płatnych; drogi 

stanowiące ciągi obwodnicowe dużych aglomeracji miejskich; drogi o znaczeniu obronnym) i art. 6 ust. 1 (drogi wojewódzkie tj. 

drogi inne niż krajowe, stanowiące połączenia między miastami, mające znaczenie dla województwa, i drogi o znaczeniu 

obronnym niezaliczone do dróg krajowych), stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i 

siedzib gmin między sobą.  
 

Z kolei zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych 

kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. 
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IV. OCENA ZGODNOŚCI WNIOSKU Z LSR 
 

Kryteria zgodności wniosku z LSR: 

1. Czy realizacja zadań opisanych we wniosku  przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego LSR?: 

Celu I 
Rozwój przedsiębiorczości i wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze LGD 
„Leśny Krąg” 

□ Tak 

□ Nie 

Celu II 
Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój turystyczny oraz zachowanie 
dziedzictwa kulturowego obszaru LGD „Leśny Krąg” 

□ Tak 

□ Nie 

2. Czy realizacja zadań opisanych we wniosku przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR?: 

celu 1.1 
Rozwój gospodarczy obszaru LGD „Leśny Krąg” poprzez przedsiębiorczość i 
wzrost zatrudnienia 

□ Tak 

□ Nie 

celu 1.2 
Promocja lokalnej przedsiębiorczości i wspieranie mieszkańców w tworzeniu 
miejsc pracy na obszarze LGD „Leśny Krąg” 

□ Tak 

□ Nie 

celu 2.1. 
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury publicznej, turystycznej, 
rekreacyjnej i kulturalnej 

□ Tak 

□ Nie 

celu 2.2. 
Podniesienie atrakcyjności obszaru i poprawa jakości życia oraz wzmocnienie 
kapitału społecznego terenu LGD „Leśny Krąg” w oparciu o lokalne dziedzictwo i 
zasoby społeczno - gospodarcze 

□ Tak 

□ Nie 

celu 2.3. Kultywowanie, promocja lokalnej historii, kultury i sztuki 
□ Tak 

□ Nie 

3. Czy realizacja zadań opisanych we wniosku jest zgodna z przewidywanymi przedsięwzięciami 
określonymi w LSR. 

Przedsięwzięcie 
1.1.1 

Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej 
□ Tak 

□ Nie 

Przedsięwzięcie 

1.2.1 
Podnoszenie wiedzy i kompetencji mieszkańców w zakresie 
przedsiębiorczości 

□ Tak 

□ Nie 

Przedsięwzięcie 

1.2.2 
Działania edukacyjne, informacyjne i aktywizujące prowadzone przez 
LGD 

□ Tak 

□ Nie 

Przedsięwzięcie 

2.1.1 
Budowa lub przebudowa ciągów pieszych lub ścieżek rowerowych 
lub szlaków turystycznych 

□ Tak 

□ Nie 

Przedsięwzięcie 

2.1.2 
Rozwój obiektów pełniących funkcje publiczne, kulturalne lub 
społeczne 

□ Tak 

□ Nie 
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Przedsięwzięcie 

2.1.3 
Rozwój infrastruktury publicznej lub kulturalnej z wykorzystaniem 
technologii Odnawialnych Źródeł Energii 

□ Tak 

□ Nie 

Przedsięwzięcie 

2.1.4 
Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, placów pełniących 
funkcje publiczne, turystyczne lub rekreacyjne. 

□ Tak 

□ Nie 

Przedsięwzięcie 

2.2.1 
Promocja walorów turystycznych obszaru LGD 

□ Tak 

□ Nie 

Przedsięwzięcie 

2.2.2 
Rozwój aktywnych form rekreacji 

□ Tak 

□ Nie 

Przedsięwzięcie 
2.2.3 

Współpraca z LGD 
□ Tak 

□ Nie 

Przedsięwzięcie 

2.3.1 
Wspieranie miejscowych artystów twórców ludowych oraz 
rzemieślników 

□ Tak 

□ Nie 

Przedsięwzięcie 

2.3.2 
Przedsięwzięcia kulturalne i integracyjne 

□ Tak 

□ Nie 

Przedsięwzięcie 

2.3.3 
Renowacja, rewitalizacja, adaptacja i wyposażenie obiektów 
dziedzictwa kulturowego i historycznego 

□ Tak 

□ Nie 
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V. OCENA ZGODNOŚCI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI OCENY OPERACJI 

Lp. Lokalne kryteria oceny operacji 
Przyzna

na 
ocena 

Uzasadnienie oceny 

1. 

Status Wnioskodawcy 
 

Wnioskodawca jest osobą bezrobotną – 10 pkt. 
 

Wnioskodawca jest osobą niezatrudnioną na pełnym etacie lub 
wykonuje pracę jedynie w ramach umowy cywilno prawnej – 5 
pkt. 
 

Wnioskodawca jest osobą zatrudnioną na pełnym etacie - 2 pkt.  
 

We wniosku i załącznikach brak informacji na temat statusu 
wnioskodawcy – 0 pkt. 
 

Maksymalna ocena 10 pkt.   

  

2. 

Operacja zawiera wprowadzenie nowych rozwiązań lub 
udoskonalenie istniejących /charakter innowacyjny/ 
 

Projekt nie zawiera elementów innowacyjnych - 0 pkt.; 
 

Projekt zawiera elementy innowacyjne na poziomie obszaru  LGD– 
10 pkt.; 
 

Projekt zawiera elementy innowacyjne na poziomie gminy, w 
której realizowana będzie operacja – 5 pkt.; 
 

Maksymalna ocena 10 pkt.   

  

3. 

Operacja uwzględnia zastosowanie rozwiązań sprzyjających 
ochronie środowiska lub klimatu 
 

Operacja uwzględnia  zastosowanie rozwiązań sprzyjających 
ochronie środowiska lub klimatu bezpośrednio – 10 pkt. 
 

Operacja nie uwzględnia  zastosowanie rozwiązań sprzyjających 
ochronie środowiska lub klimatu –0 pkt. 
 

Maksymalna ocena 10 pkt.    

  

4. 

Oddziaływanie operacji na grupę defaworyzowaną 
zidentyfikowaną w LSR LGD „Leśny Krąg” 
 

Wnioskodawca uwzględnił w realizacji operacji udział grup 
defaworyzowanych – 10 pkt. 
 

Wnioskodawca reprezentuje jedną z grup  defaworyzowanych – 
10 pkt. 
 

Wnioskodawca nie uwzględnił w realizacji operacji udziału grup 
defaworyzowanych ani nie reprezentuje żadnej z tych grup – 0 
pkt. 
 

Maksymalna ocena 10 pkt. 

  

5. 

Osoba składająca wniosek 
 

Wnioskodawcą jest  osoba fizyczna poniżej 35 roku życia – 10 pkt. 
 

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna powyżej 35 roku życia – 0 pkt. 
 

Maksymalna ocena 10 pkt.  
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6. 

Realizacja operacji spowoduje powstanie nowych lub 
rozwój dotychczasowych usług turystycznych 
 

Realizacja operacji spowoduje powstanie nowych usług 
turystycznych – 10 pkt. 
 

Realizacja operacji spowoduje rozwój istniejących usług 
turystycznych – 5 pkt. 
 

We wniosku brak informacji na ten temat– 0 pkt. 
 

Maksymalna ocena 10 pkt. 

  

7. 

Operacja przewiduje powstanie miejsc pracy 
 

Operacja przewiduje utworzenie 2 i więcej miejsc pracy (pełnych 
etatów) ponad minimum wymagane dla danego typu operacji - 10 
pkt. 
 

Operacja przewiduje utworzenie 1 miejsca pracy (etat) ponad 
minimum wymagane dla danego typu operacji - 5 pkt. 
 

Operacja nie przewiduje utworzenia miejsc pracy ponad minimum 
wymagane dla danego typu operacji lub we wniosku i załącznikach 
brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 
 

Maksymalna ocena 10 pkt.  

  

8. 

Czas realizacji operacji 
 

Z opisu wniosku wynika, że czas realizacji projektu jest krótszy lub 
równy 12 miesięcy;– 10 pkt. ; 
 

Z opisu wniosku wynika, że czas realizacji projektu jest dłuższy niż 
wynosi od 12 do 18 miesięcy; - 5pkt 
 

Z opisu wniosku wynika, że czas realizacji projektu jest dłuższy niż 
18 miesięcy; - 0 pkt 
 

Maksymalna ocena 10 pkt.  

  

9. 

Kwalifikacje Wnioskodawcy: 
 

Wnioskodawca posiada udokumentowane kwalifikacje i 
doświadczenie zgodne z profilem działalności powyżej roku– 10 
pkt.  
 

Wnioskodawca posiada udokumentowane kwalifikacje lub 
doświadczenie zgodne z profilem działalności poniżej roku– 5 pkt.  
 

Wnioskodawca nie posiada udokumentowanych kwalifikacji lub 
doświadczenia zgodnego z profilem planowanej działalności, we 
wniosku i załącznikach brak informacji na ten temat - 0 pkt.  
 

Maksymalna ocena 10 pkt. 

  

10. 

Członkostwo w LGD 
 

Powyżej 5 lat- 10 pkt. 
 

Od 3 do 5 lat - 5 pkt. 
 

Od 2 lat do 3 lat – 4 pkt. 
 

Od 1 roku do 2 lat - 2 pkt. 
 

Poniżej 1 roku -1 pkt. 
 

Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt. 
 

Maksymalna ocena 10 pkt. 
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11. 

Uczestnictwo w spotkaniach partycypacyjnych i szkoleniach 
LGD 
 

Certyfikaty uczestnictwa w I cyklu spotkań partycypacyjnych – 3 
pkt. 
 

Certyfikaty uczestnictwa w II cyklu spotkań partycypacyjnych – 2 
pkt. 
 

Certyfikaty uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych/ 
szkoleniach – 1 pkt. 
 

Brak załączonych Certyfikatów uczestnictwa w spotkaniach 
informacyjnych/szkoleniach – 0 pkt. 
 

Punkty certyfikatów sumują się!  
 

Maksymalna ocena 20 pkt.  

 

 

12. 

Operacja jest realizowana w miejscowości zamieszkanej 
przez nie więcej nic 5 tys. mieszkańców 
 

Wnioskodawca zrealizuje projekt na terenie miejscowości liczącej 
ponad 5 tys. mieszkańców – 0 pkt. 
 

Wnioskodawca zrealizuje projekt na terenie miejscowości 
zamieszkanej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców – 10 pkt. 
 

Maksymalna ocena 10 pkt. 

 

 

SUMA PUNKTÓW   

MAKSYMALNA MOŻLIWA DO ZDOBYCIA SUMA PUNKTÓW 
130 
pkt. 

MINIMALNA WYMAGANA LICZBA PUNKTÓW (20% ze 130 pkt.) 26 pkt. 



 
 

21 

VI. PODSUMOWANIE OCENY: 

WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z PROGRAMEM ROZWOJU OBASZARÓW WIEJSKICH NA 
LATA 2014-2020 

Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-2020 □ Tak □ Nie 

WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI Z LSR: 

jest zgodny z celem ogólnym LSR □ Tak □ Nie 

jest zgodny z minimum jednym celem szczegółowym LSR □ Tak □ Nie 

jest zgodny z minimum jednym przedsięwzięciem określonym w LSR □ Tak □ Nie 

 

Głosuję za UZNANIEM  operacji za zgodną z LSR 
□ Tak 

□ Nie 

Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami oceny operacji  
(liczba zdobytych punktów/maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia) 

 

 
 

Wniosek rekomendowany do dofinansowania □ Tak □ Nie 

 
 
 

Oceniający: 
 
 
……………………….…………………………………………………………. 
czytelny podpis oceniającego 

……………………….…………………………………………………………. 
miejscowość, data 
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Instrukcja wypełnienia karty 
 

1. Operacja powinna być oceniona pod kątem spełniania każdego kryterium osobno; 

2. Oceniający wpisuje ilość przyznanych punktów za dane kryterium w wyznaczonym do tego polu; 

3. Oceniający wpisuje sumę punktów w polu „Suma punktów” 

4. W przypadku, gdy oceniający oceni dane kryterium ma obowiązek krótko uzasadnić ocenę w „Uzasadnieniu 
oceny”; 

5. Karta powinna być podpisana przez oceniającego w miejscu do tego wyznaczonym i opatrzona datą oceny; 

6. Karta powinna być wypełniana za pomocą długopisu lub pióra; 

7. Wszelkie pomyłki należy poprawiać przez skreślenie i zaparafowania przez oceniającego; 

8. Przy ocenie poszczególnych kryteriów oceniający powinien kierować się wskazówkami zawartymi w tabeli 
„Lokalne kryteria wyboru” stanowiącą załącznik do niniejszej instrukcji; 
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ZAŁ. NR 1 DO INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA KARTY OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI. 

LP  Nazwa kryterium Sposób oceny/ uszczegółowienie kryterium Punktacja 
Źródło 
danych 

1 
Status 
Wnioskodawcy 

Preferuje się wnioskodawców, którzy są osobami bezrobotnymi lub nie 

posiadają stałego zatrudnienia na dzień składania wniosku tj. wykonują 

pracę w ramach umów cywilno prawnych bądź nie są zatrudnieni na 

pełnym etacie 

Wnioskodawca jest osobą bezrobotną – 10 pkt. 
 

Wnioskodawca jest osobą niezatrudnioną na pełnym 
etacie  lub wykonuje pracę jedynie w ramach umowy 
cywilno prawnej – 5 pkt. 
 

Wnioskodawca jest osobą zatrudnioną na pełnym etacie - 
2 pkt.   
 

We wniosku i załącznikach brak informacji na temat 
statusu wnioskodawcy – 0 pkt. 
 

Maksymalna ocena 10 pkt.  

Informacje 
zawarte we 
wniosku o 
dofinansowan
ie i/lub 
załącznikach 

2 

Operacja zawiera 
wprowadzenie 
nowych 
rozwiązań lub 
udoskonalenie 
istniejących  
/charakter 
innowacyjny/ 

Preferuje się operacje innowacyjne. Przez innowacyjność należy rozumieć 
zastosowanie lub wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów, procesów 
(technologii), metod organizacji lub marketingu na obszarze LSR. Innowacyjne 
może być ich nietypowe, niestandardowe wykorzystanie czy promocja. 
 
Wskazanie i uzasadnienie zawarte we wniosku i załącznikach. Wnioskodawca jest 
zobowiązany do dokonania analizy otoczenia firmy i wykazania, że operacja 
planowana do realizacji spełnia warunki kryterium.  

Projekt nie zawiera elementów innowacyjnych - 0 pkt.; 
 

Projekt zawiera elementy innowacyjne na poziomie 
obszaru  LGD– 10 pkt.; 
 

Projekt zawiera elementy innowacyjne na poziomie 
gminy, w której realizowana będzie operacja – 5 pkt.; 
 

Maksymalna ocena 10 pkt.   

Informacje 
zawarte we 
wniosku o 
dofinansowan
ie i/lub 
załącznikach 

3 

Operacja 
uwzględnia  
zastosowanie 
rozwiązań 
sprzyjających 
ochronie 
środowiska lub 
klimatu 

Preferuje się operacje mające pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego 
lub klimatu obszaru LSR. Przez operacje mające pozytywny wpływ na stan 
środowiska naturalnego rozumie się operacje zmniejszające emisję hałasu, 
zanieczyszczeń lub promieniowania m.in.: poprzez modernizację 
dotychczasowego źródła emisji lub zastąpienie go innym urządzeniem, maszyną, 
środkiem   transportu lub rozwiązaniem technicznym. Za bezpośredni wpływ 
uważać się będzie zastosowanie rozwiązań i/lub technologii i/lub maszyn i/lub 
urządzeń i/lub sprzętu, mających na celu: ograniczoną emisję gazów 
cieplarnianych lub modernizację procesów grzewczych lub ograniczone spalanie 
paliw kopalnych lub poprawę efektywności energetycznej, wykorzystanie energii 
ze źródeł odnawialnych, ograniczenie zużycia zasobów naturalnych i energii, w 
tym poprzez stosowanie energooszczędnych technologii, zamkniętych obiegów 
pozwalających na wielokrotne zużycie stosowanego czynnika (np. powietrza, 
wody, chłodziw itp.), odzyskiwanie energii z procesów produkcyjnych, 
ograniczenie emisji zanieczyszczeń środowiska substancjami gazowymi i/lub 

Operacja uwzględnia  zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu 
bezpośrednio– 10 pkt. 
 

Operacja nie uwzględnia  zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu –0 pkt. 
 

Maksymalna ocena 10 pkt.   

Informacje 
zawarte we 
wniosku o 
dofinansowa
nie i/lub 
załącznikach 
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stałymi i/lub ciekłymi, ograniczenie powstawania odpadów poprzez maksymalne 
wykorzystanie surowców i/lub materiałów w procesie produkcji, 
przechowywanie i/lub składowanie i utylizacja i/lub recycling odpadów u 
wyspecjalizowanych i uprawnionych do działalności w tym zakresie podmiotów, 
ograniczenie hałasu i innych czynników będących pochodnymi prowadzenia 
działalności gospodarczej, a mający negatywny wpływ na środowisko lub 
instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii, instalacje wykorzystujące 
energie słońca (np. kolektory), słoneczne, fotowoltaika, jednostki wykorzystujące 
energie geotermalną, pompy ciepła, małe elektrownie wodne, elektrownie 
wiatrowe, instalacje wykorzystujące biomasę lub biogaz, inwestycje związane z 
poprawą utrzymania ciepła w budynku (izolacja termiczna budynku, wymiana 
okien na energooszczędne), budowa/ rozbudowa budynków 
niskoenergetycznych (tzw. Pasywnych, zero energetycznych), likwidacja pieców i 
palenisk węgłowych na rzecz nowoczesnych technologii niskoemisyjnych (np. 
kolektory słoneczne, pompy ciepła, mikrowiatraki przydomowe, źródła ciepła na 
biomasę, paliwa gazowe, paliwa stałe z kotłami minimum 5 generacji). W 
przypadku zakupu środka transportu – zakup samochodu o napędzie 
elektrycznym, gazowym, wodorowym. Budowa/ rozbudowa instalacji do 
dystrybucji ekologicznych nośników energii (np. na potrzeby pojazdów 
zaopatrzonych w silniki o napędzie elektrycznym, gazowym, wodorowym), 
wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu mających 
wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu, 
podnoszenie poziomu świadomości i wiedzy proekologicznej lub kształtowanie 
postaw i zachowań proekologicznych, promowanie zasad zrównoważonego 
rozwoju w kontekście ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu 
lub upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i/lub przeciwdziałania 
zmianom klimatu Za wpływ na ochronę środowiska lub klimatu nie należy 
rozumieć: zakupów/inwestycji/usług w urządzenia elektryczne, których klasa 
energooszczędności jest standardem producenta. 

4 

Oddziaływanie 
operacji na grupę 
defaworyzowaną 
zidentyfikowaną 
w LSR LGD „Leśny 
Krąg” 

Preferowane będą operacje skierowane do grup defaworyzowanych bądź 
realizowane przez przedstawicieli grup defaworyzowanych 
zdefiniowanych w LSR LGD „Leśny Krąg tj.: 
- dzieci i młodzież z obszarów wiejskich (osoby do 18 r.ż.),  
- osoby 60+  
- kobiety  

Wnioskodawca uwzględnił w realizacji operacji udział grup 
defaworyzowanych – 10 pkt. 
 
Wnioskodawca reprezentuje jedną z grup  defaworyzowanych 
– 10 pkt. 
 
Wnioskodawca nie uwzględnił w realizacji operacji udziału grup 
defaworyzowanych ani nie reprezentuje żadnej z tych grup – 0 
pkt. 
 

Maksymalna ocena 10 pkt. 

Informacje 
zawarte we 
wniosku o 
dofinansowa
nie i/lub 
załącznikach 



 
 

25 

5 
Osoba składająca 
wniosek 

Preferowane będą operacje realizowane przez osoby fizyczne poniżej 35 
roku życia. 

Wnioskodawcą jest  osoba fizyczna poniżej 35 roku życia 
– 10 pkt. 
 

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna powyżej 35 roku życia 
– 0  pkt. 
 

Maksymalna ocena 10 pkt. 

Informacje 
zawarte we 
wniosku o 

dofinansowanie 
i/lub 

załącznikach 
(kserokopia 

dowodu 
osobistego). 

6 

Realizacja 
operacji 
spowoduje 
powstanie 
nowych lub 
rozwój 
dotychczasowych 
usług 
turystycznych 

Preferuje się operacje mające pozytywny wpływ na poprawę 
atrakcyjności turystycznej obszaru LGD. Przez operacje mające pozytywny 
wpływ na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru rozumie się 
operacje polegające na: wybudowaniu lub wyremontowaniu obiektu, 
który powiększy ofertę turystyczną miejscowości; zakupie sprzętu, 
urządzeń lub wyposażenia który zwiększy ofertę turystyczną 
miejscowości;  

Realizacja operacji spowoduje powstanie nowych usług 
turystycznych – 10 pkt. 
 

Realizacja operacji spowoduje rozwój istniejących usług 
turystycznych – 5 pkt. 
 

We wniosku brak informacji na ten temat– 0 pkt. 
 

Maksymalna ocena 10 pkt. 

Informacje 
zawarte we 
wniosku o 

dofinansowan
ie i/lub 

załącznikach 

7 

Operacja 
przewiduje 
powstanie miejsc 
pracy 

Preferuje się operacje zakładające tworzenie nowych miejsc pracy (pełen 
etat) w ciągu całego okresu trwałości projektu ponad minimum 
wymagane dla danego typu operacji.  
 

Utworzenie miejsca pracy należy traktować jako utworzenie pełnego 
etatu średniorocznego. W celu spełnienia kryterium konieczne jest 
wskazanie i uzasadnienie zawarte we wniosku i załącznikach.  

Operacja przewiduje utworzenie 2 i więcej miejsc pracy 
(pełnych etatów) ponad minimum wymagane dla danego 
typu operacji - 10 pkt. 
 

Operacja przewiduje utworzenie 1 miejsca pracy (etat) 
ponad minimum wymagane dla danego typu operacji - 5 
pkt. 
 

Operacja nie przewiduje utworzenia miejsc pracy ponad 
minimum wymagane dla danego typu operacji lub we 
wniosku i załącznikach brak informacji w tym zakresie – 0 
pkt. 
 

Maksymalna ocena 10 pkt. 

Informacje 
zawarte we 
wniosku o 

dofinansowan
ie i/lub 

załącznikach 

8 
Czas realizacji 

operacji 

Preferowane będą operacje o krótszym okresie realizacji. Czas 
realizacji operacji liczony jest od momentu podpisania umowy z 
Instytucja wdrażającą.   

Z opisu wniosku wynika, że czas realizacji projektu jest 
krótszy lub równy 12 miesięcy;– 10 pkt. ; 
 

Z opisu wniosku wynika, że czas realizacji projektu jest 
dłuższy niż wynosi od 12 do 18 miesięcy; - 5pkt 
 

Z opisu wniosku wynika, że czas realizacji projektu jest 
dłuższy niż 18 miesięcy; - 0 pkt 

Maksymalna ocena 10 pkt. 

Informacje 
zawarte we 
wniosku o 

dofinansowa
nie i/lub 

załącznikach 
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9 
Kwalifikacje 
wnioskodawcy 

Preferowani będą Wnioskodawcy posiadający odpowiednie kwalifikacje 

lub doświadczenie w odniesieniu do rodzaju planowanej działalności, 

weryfikacja na podstawie wniosku i załączników, uzyskanie punktów w 

tym kryterium jest możliwe po przedłożeniu min. jednego dokumentu 

potwierdzającego kwalifikacje lub doświadczenie tj. zaświadczenia o 

ukończeniu kursu, świadectwa ukończenia szkoły/szkolenia, dyplomy, 

świadectwa pracy. 

Wnioskodawca posiada udokumentowane kwalifikacje  
i doświadczenie zgodne z profilem działalności powyżej roku– 
10 pkt.  
 

Wnioskodawca posiada udokumentowane kwalifikacje lub 
doświadczenie zgodne z profilem działalności poniżej roku– 5 
pkt.  
 

Wnioskodawca nie posiada udokumentowanych kwalifikacji lub 
doświadczenia zgodnego z profilem planowanej działalności, 
we wniosku i załącznikach brak informacji na ten temat - 0 pkt.  
Maksymalna ocena 10 pkt. 

Informacje 
zawarte we 
wniosku o 

dofinansowan
ie i/lub 

załącznikach 

10 
Członkostwo w 
LGD 

Preferuje się wnioskodawców – będących długoletnimi i aktywnymi Członkami 
LGD „Leśny Krąg” którzy wywiązują się w sposób rzetelny z obowiązków 
członkowskich tj. np. uczestnictwo w WZC, regularne opłacanie składek.  
 

Wnioskodawca jest zobowiązany udokumentować członkostwo w LGD „Leśny 

Krąg” poprzez załączenie do wniosku oświadczenia potwierdzonego podpisem 

osoby reprezentującej LGD bądź pracownika  biura LGD. 

Powyżej 5 lat- 10 pkt. 
 

Od 3 do 5 lat - 5 pkt. 
 

Od 2 lat do 3 lat – 4 pkt. 
 

Od 1 roku do 2 lat - 2 pkt. 
 

Poniżej 1 roku -1 pkt. 
 

Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt. 
Maksymalna ocena 10 pkt. 

Informacja/oświa
dczenie dołączone 

do wniosku w 
formie załącznika 

potwierdzona 
przez osobę 

reprezentującą 
LGD bądź 

pracownika LGD,  

11 

Uczestnictwo w 
spotkaniach 
partycypacyjnych 
i szkoleniach LGD 

Preferowani będą się wnioskodawcy którzy uczestniczyli w spotkaniach 
partycypacyjnych dotyczących opracowania LSR i spotkaniach informacyjnych 
/szkoleniach organizowanych przez LGD „Leśny Krąg”. Wnioskodawca 
zobowiązany jest dołączyć do wniosku kserokopie certyfikatów potwierdzających 
uczestnictwo w spotkaniach wydanych przez LGD.  
Waga punktów: 
Certyfikaty uczestnictwa w I cyklu spotkań partycypacyjnych (od 14.04.2015 do 
23.04.2015) – 3 pkt. 
Certyfikaty uczestnictwa w II cyklu spotkań partycypacyjnych (od 24.07.2015 do 
09.11.2015) – 2 pkt. 
Certyfikaty uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych/szkoleniach (od 
11.03.2016 do nadal) – 1 pkt. 
Punkty certyfikatów  sumują się. 
Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać za to kryterium to 20 pkt. Jeżeli 
beneficjent w sumowanej liczbie punktów za certyfikaty uzyska więcej niż 20 pkt. 
To mimo to uznane zostaje 20 pkt. W przypadku osób reprezentujących jeden 
podmiot lub instytucję uczestniczących w tym samym spotkaniu (ta sama data) 
brane pod uwagę będą punkty tylko jednej osoby (jeden certyfikat). 

Certyfikaty uczestnictwa w I cyklu spotkań 
partycypacyjnych – 3 pkt. 
 

Certyfikaty uczestnictwa w II cyklu spotkań 
partycypacyjnych – 2 pkt. 
 

Certyfikaty uczestnictwa w spotkaniach 
informacyjnych/szkoleniach – 1 pkt. 
 

Brak załączonych Certyfikatów uczestnictwa w 
spotkaniach informacyjnych/szkoleniach – 0 pkt. 
 

Punkty certyfikatów  sumują się!  
 

Maksymalna ocena 20 pkt. 

Informacje 
zawarte we 
wniosku o 

dofinansowa
nie i/lub 

załącznikach 



 
 

27 

12 

Operacja jest 
realizowana w 
miejscowości 
zamieszkanej 
przez nie więcej 
nic 5 tys. 
mieszkańców 

Preferuje się operacje realizowane miejscowości zamieszkanej przez 

mniej niż 5 tys. mieszkańców. Liczba mieszkańców ustalona zostanie na 

dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku.  

Wnioskodawca zrealizuje projekt na terenie miejscowości 
liczącej ponad 5 tys. mieszkańców – 0 pkt. 
 

Wnioskodawca zrealizuje projekt na terenie miejscowości 
zamieszkanej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców – 10 
pkt. 
 

Maksymalna ocena 10 pkt. 

Zaświadczenie 
wójta/burmistrz
a określające 
liczbę 
mieszkańców 
(zameldowanyc
h na pobyt stały 
na koniec roku 
poprzedzająceg
o rok złożenia 
wniosku) 

 
 

 
 

 

 

Jeżeli kilka wniosków zdobędzie taką samą liczbę punktów o pierwszeństwie na liście rankingowej będzie decydować kolejno:  

a) Data złożenia wniosku 

b) Godzina złożenia wniosku 

 
 

MAKSYMALNA MOŻLIWA DO ZDOBYCIA SUMA PUNKTÓW 130 pkt. 

MINIMALNA WYMAGANA LICZBA PUNKTÓW  (20% ze 130 pkt.) 26 pkt. 


