Cel Szczegółowy: 2.1. Tworzenie i rozwój działalności, w szczególności opartych o zasoby, kulturę i
specyfikę obszaru
Przedsięwzięcie: 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej
społeczności.
Zakres tematyczny:
 podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności, z
wyłączeniem turystyki
Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 24 pkt.
Kryterium podstawowe: Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie przez min. 2 lata od dnia wypłaty
płatności końcowej nowego miejsca pracy
Kryterium pomocnicze: Operacja zakłada zatrudnienie (z wyłączeniem samozatrudnienia) co najmniej
jednej osoby należącej go grupy defaworyzowanej na rynku pracy.
Kryterium
Wnioskodawca należy do jednej z grup defaworyzowanych na rynku pracy: kobiet lub osób młodych w wieku
poniżej 35 lat – 0 albo 5 pkt.
Sposób weryfikacji – kopia dokumentu tożsamości.
Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie przez min. 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej nowego miejsca
pracy w wymiarze co najmniej:
 1 etatu w skali średniorocznej – 4 pkt.
 0,5 etatu w wymiarze średniorocznym – 2 pkt.
Operacja zakłada zatrudnienie (z wyłączeniem samozatrudnienia) co najmniej jednej osoby należącej go grupy
defaworyzowanej na rynku pracy, tj.: młodych osób w wieku poniżej 35 lub kobiet, lub osób z wykształceniem
niższym niż średnie – 0 albo 3 pkt.
Operacja zakłada ułatwienie dostępu do świadczonych usług dla ludności zamieszkujących miejscowości do 1000
mieszkańców – 0 albo 3 pkt.
Wnioskodawca zamieszkuje obszar SGR min. 3 lata przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – 0 albo 3
pkt.
Sposób weryfikacji – kopia dokumentu tożsamości lub zaświadczenie o miejscu zamieszkania wydane przez
odpowiednią jednostkę samorządu terytorialnego.
Operacja jest innowacyjna w skali:
 obszaru SGR – 3 pkt.
 obszaru gminy – 2 pkt
 obszaru miejscowości – 1 pkt.
z tym, że innowacyjność dotyczy głównego zakresu lub celu operacji i oznacza:
 wytworzenie nowej usługi lub produktu, dotychczas nie oferowanego/produkowanego w obrębie ww.
obszarów lub
 zastosowanie nowych sposobów organizacji lub zarządzania, wcześniej nie stosowanych w obrębie ww.
obszarów lub
 zrealizowanie inwestycji, jakiej dotychczas nie było na ww. obszarach.
Operacja zakłada wykorzystanie zasobów lokalnych – 0 albo 3 pkt.

