
KRYTERIA WYBORU OPERACJI 
 

Dla przedsięwzięć: 1.2.1 

Lp. Kryterium 
Maksymalna 

liczba pkt 
Sposób weryfikacji 

1. Wnioskodawca jest zameldowany na pobyt 

stały lub czasowy na terenie obszaru objętego 

LSR LGD Powiatu Opatowskiego od co 

najmniej 5 lat. 

3 pkt - wnioskodawca spełnia kryterium  

0 pkt - wnioskodawca nie spełnia kryterium 

 

3 pkt Na podstawie kserokopii 

dowodu osobistego  

(jeżeli dowód zawiera adres 

zameldowania) lub 

zaświadczenia  

z właściwej Ewidencji 

Ludności o miejscu pobytu 

stałego lub czasowego 

(wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące 

przed złożeniem wniosku). 

2. Wnioskodawca do tej pory nie prowadził 

działalności gospodarczej. 

2 pkt – spełniono warunek 

0 pkt – nie spełniono warunku 

2 pkt Zaświadczenie o nadanym 

numerze NIP załączone do 

wniosku o dofinansowanie 

celem weryfikacji w bazie 

CEIDG.  

W przypadku, gdy 

Wnioskodawca nie posiada 

NIP lub Zaświadczenia 

o nadanym numerze NIP, 

wówczas wymagane jest 

Zaświadczenie z Urzędu 

Skarbowego o 

niefigurowaniu w ewidencji 

podatników z tytułu 

prowadzenia działalności 

gospodarczej wydane nie 

wcześniej niż 1 miesiąc 

przed dniem złożenia 

wniosku.  

3. Wnioskodawca lub przynajmniej jedna 

osoba planowana do zatrudnienia w wyniku 

realizacji operacji należy do grupy 

defaworyzowanej (osoby do ukończenia 40 

roku życia). 

4 pkt – powyższy warunek jest spełniony 

0 pkt - powyższy warunek nie jest spełniony 

4 pkt Na podstawie kserokopii 

dowodu osobistego w 

przypadku wnioskodawcy 

lub oświadczenia 

wnioskodawcy w przypadku 

osoby planowanej do 

zatrudnienia 

4. Członkostwo Wnioskodawcy w LGD. 

3 pkt - wnioskodawca jest członkiem LGD 

Powiatu Opatowskiego od co najmniej 2 

miesięcy 

3 pkt Weryfikacja przez LGD  

w oparciu o uchwałę 

Zarządu LGD  

o przyjęciu wnioskodawcy 



0 pkt - wnioskodawca nie jest członkiem LGD 

Powiatu Opatowskiego lub jest członkiem LGD 

krócej niż 2 miesięcy 

w poczet członków LGD 

5. Wartość przewidywanych wydatków 

niezbędnych do realizacji operacji będących 

kosztami kwalifikowanymi: 

4 pkt – jest większa o minimum 5% od 

wartości premii, 

0 pkt – nie jest większa o minimum 5% od 

wartości premii 

4 pkt Źródło weryfikacji: wniosek 

z załącznikami. 

 

6. Operacja będzie dotyczyła działalności  

w zakresie produkcji artykułów 

spożywczych. 

1 pkt – tak 

0 pkt – nie 

1 pkt Źródło weryfikacji: wniosek 

z załącznikami. 

Punkty zostaną przyznane, 

jeżeli planowana przez 

wnioskodawcę główna 

(przeważająca) działalność 

gospodarcza będzie mieściła 

się w dziale 10 Produkcja 

artykułów spożywczych  

Polskiej Klasyfikacji 

Działalności a planowane do 

poniesienia koszty i 

planowany rodzaj sprzedaży 

będą odzwierciedlały 

wskazany kod PKD. 

7. Operacja będzie realizowana w miejscowości 

zamieszkałej: 

2 pkt – przez mniej niż 1 tys. mieszkańców 

0 pkt – w innych przypadkach 

2 pkt Źródło weryfikacji: wniosek 

z załącznikami, dane 

uzyskane przez LGD z 

właściwego urzędu gminy. 

Liczba mieszkańców wg 

stanu na 31.12.2021 lub w 

przypadku braku danych na 

ten dzień - najbardziej 

aktualne dane przed tą datą. 

Punkty zostaną przyznane, 

jeżeli wnioskodawca 

zadeklaruję zarejestrowanie 

działalności gospodarczej w 

danej miejscowości. 

Dodatkowo w przypadku 

operacji polegającej na 

inwestycji obejmującej 

roboty budowlane lub/i na 

zakupie 

wyposażenia/sprzętu/maszyn 

wymagających konkretnej 

lokalizacji, lokalizacja robót 

lub/i 

wyposażenia/sprzętu/maszyn 

będzie znajdować się w 



miejscowości poniżej 1 tys. 

mieszkańców. 

 RAZEM 19 pkt ------------------ 

 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 14 pkt. 

Maksymalna liczba punktów 19 pkt. 

 

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez wnioskodawców, członek rady 

będzie mógł dokonać swobodnej oceny przyznając dodatkowe 4 pkt. wraz z podaniem 

uzasadnienie swojej decyzji.  W przypadku nie przyznania punktów nie ma konieczności 

podania uzasadnienia. 

 

 


