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„Wygraj wniosek – pozyskaj dotacje” 

 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NADARZYN-RASZYN-MICHAŁOWICE  

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorcy z terenu gmin:  

Nadarzyn, Raszyn, Michałowice. 

Premia na podjęcie działalności gospodarczej 50 000 złotych. 
Dofinansowanie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych do 271 813 złotych na rozwój 

działalności gospodarczej. 
 
 

Proszę o wypełnienie poniższych informacji. 

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

Nr. tel. ……………………………………………….  

Adres zameldowania ……………………………………………………………………………… 

Adres planowanej inwestycji ……………………………………………………………………………. 

Gmina ……………………………………. 

Branża ……………………………………. 

Szacowana wartość dofinansowania ……………………. Zł. 

Krótki opis pomysłu (jakie będą świadczone usługi/ na jakim obszarze firma będzie działała/ kto będzie 

potencjalnym Klientem?). 

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

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

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

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

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

 

Proszę o wypełnienie kolumny „Odpowiedzi!”. 

 

LP. Kryteria Opis Punktacja Odpowiedzi ! 

1 Kryteria zgodności z 
celami przekrojowymi 
PROW 2014-2020 

 Punktacja 0 - 10 
 
 

Nie dotyczy 
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2 Innowacyjność operacji Operacja ma innowacyjny 
charakter (technologia lub 
rozwiązanie w zakresie 
produktowym, procesowym, 
organizacyjnym lub 
marketingowym) o neutralnym 
lub pozytywnym wpływie na 
środowisko. 

Nie - 0 pkt.  
Tak - 10 pkt.  
 

… 

3 Kryteria oceny 
przedsiębiorczości 

Wnioskodawca utworzy nowe 
miejsce pracy. 

Operacja nie 
przyczynia się do 
powstania nowych 
miejsc pracy – 0 
pkt. 
Operacja przyczynia 
się do powstania 
nowych miejsc 
pracy – 5 pkt, 

… 

4 Doświadczenie 
Wnioskodawcy 

Ocena na podstawie wpisu do 
Krajowego Rejestru Sądowego 
lub Centralnej W chwili 
złożenia wniosku 
wnioskodawca prowadzi 
Ewidencji Działalności 
Gospodarczej 

Wnioskodawca 
prowadzi 
działalność dłużej 
niż 5 lat  – 4 pkt.  
Wnioskodawca 
prowadzi 
działalność dłużej 
niż 3 lat  – 2 pkt.   
Wnioskodawca 
prowadzi 
działalność 3 lata 
lub krócej - 0 pkt.  
 
Uwaga! Nie dotyczy 
w przypadku 
naboru na podjęcie 
działalności 
gospodarczej. 

… 

5 Doradztwo Wnioskodawca będzie 
korzystał z doradztwa w LGD. 

Tak - 5 pkt.  
Nie- 5 pkt. 
 
 

… 

6 Efektywność 
wykorzystania pomocy. 

Wysokość wsparcia w stosunku 
do utworzenia jednego miejsca 
pracy. 

60 000zł - 6 pkt,  
80 000zł- 3 pkt 
100 000zł – 0zł 

… 

7 Intensywność wsparcia 
operacji 

Wysokość otrzymanego 
wsparcia  w %. 

Intensywność 
wsparcia operacji 
nie przekracza: 
 50% - 8 pkt.  
60% - 6 pkt. 
65% - 3 pkt. 
70% - 0 pkt.  
 
Uwaga! Nie dotyczy 
w przypadku 
naboru na podjęcie 

… 
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działalności 
gospodarczej. 

8 Cel, na który zostanie 
przeznaczona pomoc 

Wsparcie udzielone na 
doposażenie przedsiębiorstwa 
/ zadania inwestycyjne. 

Wsparcie udzielone 
na doposażenie 
przedsiębiorstwa – 
5pkt. 
 
Wsparcie udzielone 
na zadania 
inwestycyjne – 0 
pkt. 

… 

9 Wnioskowana wysokość 
pomocy. 

 Do 50 000 zł – 5 
pkt. 
Do 100 000zł – 3 
pkt. 
Od 100 000zł – 
0pkt. 
 
Uwaga! Nie dotyczy 
w przypadku 
naboru na podjęcie 
działalności 
gospodarczej. 

… 

10 Lokalizacja 
wnioskodawcy/operacji 

Wnioskodawca ma 
zarejestrowaną siedzibę na 
obszarze LGD i tu będzie 
prowadzona działalność, na 
którą ubiega się o wsparcie 
(gminy Nadarzyn, Raszyn, 
Michałowice). 

Tak – 5 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

… 

11 Kryteria oceny 
adekwatne do specyfiki 
obszaru LGD 

Specyfika operacji zakłada 
racjonalne korzystanie z 
lokalnych zasobów przyrody 
lub kultury lub dziedzictwa.  
 
Specyfika operacji zakłada 
współpracę z innymi firmami 
na obszarze LGD. 
 
W ramach wspartej operacji 
planowane jest zatrudnienie co 
najmniej jednej osoby z grup 
określonych w LSR, jako 
defaworyzowane. 
 
Operacja realizowana w 
miejscowości poniżej 5 tys. 
mieszkańców dla infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej, 
kulturalnej lub drogowej.  

 … 
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