Cel Szczegółowy: 2.1. Tworzenie i rozwój działalności, w szczególności opartych o zasoby, kulturę i
specyfikę obszaru.
Przedsięwzięcie: 2.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze.
Zakres tematyczny:
 rozwijanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności,
 rozwijanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki,
 przedsięwzięcia towarzyszące rozwijaniu działalności polegające na ograniczeniu negatywnego
wpływu na środowisko naturalne.
Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 31 pkt.
Kryterium podstawowe: Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie przez min. 2 lata od dnia wypłaty
płatności końcowej nowych miejsc pracy niewymaganych rozporządzeniem PROW w przeliczeniu na
pełne etaty średniorocznie.
Kryterium pomocnicze: Operacja zakłada zatrudnienie osób defaworyzowanych na rynku pracy tj.:
młodych osób w wieku poniżej 35 lub kobiet, lub osób z wykształceniem niższym niż średnie.
Kryterium
Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie przez min. 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej nowych miejsc
pracy niewymaganych rozporządzeniem PROW w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie:
 stworzenie 3 lub więcej etatów – 6 pkt.
 stworzenie min. 2 etatów – 4 pkt.
 stworzenie min. 1 etatu – 2 pkt.
Operacja zakłada zatrudnienie osób defaworyzowanych na rynku pracy tj.: młodych osób w wieku poniżej 35 lub
kobiet, lub osób z wykształceniem niższym niż średnie:
 co najmniej 3 osób – 3 pkt.
 co najmniej 2 osób – 2 pkt.
 co najmniej 1 osoby – 1 pkt.
Wpływ na obszar:
 operacja wykorzystuje lokalne zasoby lub
 operacja, poprzez podniesienie atrakcyjności turystycznej, tzn.:
 stworzenie oferty spędzania wolnego czasu lub
 stworzenie atrakcji turystycznej lub
 swoją kompleksowość (np. zakłada świadczenie min. 2 usług lub umożliwia klientom korzystanie na
preferencyjnych warunkach z usług innych podmiotów działających na obszarze)
przyczynia się do wydłużenia sezonu turystycznego (usługa wnioskodawcy jest świadczona przez minimum 7
miesięcy w roku) – 0 albo 3 pkt.
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.

Kryterium
Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań zmniejszających presję na środowisko i zmiany klimatyczne poprzez:
 instalacje urządzeń pozwalających na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (np. pomp ciepła, urządzeń
fotowoltaicznych, małych wiatraków, itp.) – 0 albo 3 pkt.
 wykorzystanie urządzeń i rozwiązań zmniejszających niekorzystny wpływ na środowisko (np. przyczyniających
się do mniejszego zużycia energii, zmniejszenia generowania odpadów, itp.) – 0 albo 1 pkt.
Punkty mogą się sumować.
Wnioskodawca prowadzi działalność lub zamieszkuje na obszarze objętym LSR od co najmniej 3 lat 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.
Wkład własny Wnioskodawcy wynosi minimum 35% – 0 albo 2 pkt.
Wnioskodawca złoży wniosek o płatność końcową realizowanej operacji w terminie 9 miesięcy od dnia
podpisania umowy o dofinansowanie – 0 albo 4 pkt.
Liczba wniosków o pomoc złożonych w okresie programowania 2014-2020 przez Wnioskodawcę za
pośrednictwem SGR, wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków:
 brak wcześniej składanych wniosków o pomoc lub wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się
w limicie środków – 3 pkt.
 1 złożony wcześniej wniosek wybrany przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków – 1
pkt.
 2 lub więcej złożonych wcześniej wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w
limicie środków – 0 pkt.
Sposób weryfikacji – listy wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania.

