
 

 

 
 

 
 

 
 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (istniejące firmy) 
dla Wnioskodawców i operacji zgłaszanych na obszarze LGD "Ziemia  Chełmońskiego"  

(wypełnić wyłącznie pola na białym tle) 
 

 

Nazwa operacji  

Oznaczenie sprawy  w LGD  

data i godzina przyjęcia 
wniosku  

Data przeprowadzenia 

oceny merytorycznej  

Nazwa wnioskodawcy  

L.
p KRYTERIA WYBORU OPERACJI PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (istniejące firmy)  

1 Koszt stworzenia miejsca pracy ( 1 etat) jest niższy niż w przypadku innych 

projektów w naborze.  

- najniższy koszt  20 pkt 

- średni koszt 10 pkt 

- powyżej średniego  5 pkt 

 

2 W ramach projektu zostanie utworzone więcej niż jedno obowiązkowe nowe miejsce 

pracy.  

- od 0,25 do 1 etatu 8 PKT  

- pow. 1 etatu 14 PKT 

- tylko jedno obowiązkowe miejsce pracy 0 pkt 

 

4 Projekt zakłada wprowadzenie na rynek lokalny produktu/usługi niedostępnej w 

ciągu ostatnich 12 miesięcy na terenie danej gminy 4 pkt 

Produkt/usługa dostępny na rynku 0 pkt 

 



Aby operacja uzyskała dofinansowanie musi uzyskać minimum 50 punktów 

 

……………………………………… 

 Podpis członka Rady 
 

 

 
 

 

5 Wnioskodawca posiada siedzibę na obszarze LGD lub dodatkowe miejsce 

prowadzenia działalności gospodarczej, zgłoszone co najmniej 12 miesięcy przed 

dniem złożenia wniosku. 9 pkt 

Wnioskodawca powinien załączyć do wniosku kserokopię dokumentów 

potwierdzających adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności. 

Brak potwierdzenia adresu siedziby lub miejsca prowadzenia działalności 0 pkt 

 

6 Wnioskodawca oświadcza, że opłaca wszelkie podatki na obszarze LSR i sklada 

oświadczenie o niezaleganiu. 8 pkt 

Brak oświadczeń  0 pkt 

 

7 Wnioskodawca uwzględnił i opisał działania w ramach projektu dotyczące 

wykorzystania metod i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałanie 

zmianom klimatu 5 pkt 

Brak działań z zakresu ochrony środowiska 0 pkt 

 

8 Wnioskodawca szczegółowo opisał strategię utrzymania istniejących miejsc pracy 

oraz nowoutworzonych w wymaganym okresie. 14 pkt 

 

9 Wnioskodawca jest podmiotem ekonomii społecznej 1 pkt 

Nie jest podmiotem ekonomii społecznej 0 pkt 

 

10 Wnioskodawca przewidział wniesienie wkładu własnego na poziomie wyższym niż 

wymagany w regulaminie naboru: 

 pow. 5% do 10% 5 pkt 
 pow. 10% do 20% 12 pkt 

 pow. 25% 18 pkt 
 Jedynie wymagany wkład 0 pkt 

 

11 Wnioskodawca wziął udział w szkoleniu/doradztwie przeprowadzonym przez LGD w 

ramach danego naboru. 7 pkt 

Kryterium będzie weryfikowane przez LGD w oparciu o listę obecności. 

Brak udziału w szkoleniu 0 pkt  

 

 LICZBA PUNKTÓW RAZEM  


