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„Wygraj wniosek – pozyskaj dotacje” 

 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NOWA GALICJA 

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorcy z terenu gmin: 

Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Tarnowiec. 

Dofinansowanie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych do 300 000 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 Liczba nowych miejsc 
pracy 
utworzonych w wyniku 
realizacji operacji 

Preferowane są projekty 
generujące nowe miejsca 
pracy. Dokonując oceny 
według tego kryterium 

Punktacja od 1-6 
 1 pkt – jedno 
nowoutworzone 
miejsce pracy  

… 
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dotyczących 
przedsiębiorczości 

należy wziąć pod uwagę liczbę 
nowoutworzonych miejsc 
pracy 
 

 

3 pkt – dwa 
nowoutworzone 
miejsce pracy  
6 pkt – powyżej 
dwóch 
nowoutworzonych 

2 Innowacyjność projektu Preferowane są projekty 
innowacyjne, oryginalne w 
skali lokalnej. Przez 
innowacyjność rozumie się:  
a) Zastosowanie pomysłów i 
rozwiązań znanych gdzie 
indziej, jednak mających 
nowatorski charakter na 
danym terenie,  
b) Rozwój nowych usług, 
nowych produkcji,  
c) Nowatorskie wykorzystanie 
lokalnych zasobów 
rozumianych jako miejsce, 
przestrzeń inwestycyjna, 
wartości materialne i prawne, 
d) Nowe sposoby 
zaangażowania lokalnej 
społeczności w proces rozwoju 

Punktacja od 0-3  
0 pkt – brak 
innowacji  
1 pkt – 
rozwiązanie/projekt 
nowatorski na 
obszarze 
miejscowości  
2 pkt – 
rozwiązanie/projekt 
jest nowy na 
obszarze gminy  
3 pkt – 
rozwiązanie/projekt 
jest nowy na 
obszarze LGD 

… 

3 Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie 
środowiska lub klimatu 

Preferowane są projekty 
wykorzystujące zastosowanie 
ekologicznych technologii ze 
szczególnym uwzględnieniem 
energii odnawialnej 

Punkty od 0-2  
0 pkt – brak 
rozwiązań  
2 pkt – wykazane 
przynajmniej jedno 
rozwiązanie 

… 

4 Wykorzystanie lokalnych 
zasobów 

Preferowane są projekty 
wykorzystujące lokalne zasoby 
określone jako lokalne surowce 
lub/i lokalne produkty rolne 

Punkty od 0-3  
0 pkt – projekt nie 
zakłada 
wykorzystania 
lokalnych zasobów 
3 pkt – projekt 
zakłada 
wykorzystanie 
jednego lokalnego 
zasobu 

… 

5 Zaspokojenie potrzeb 
grup defaworyzowanych 

Preferowane są projekty 
przyczyniające się do 
zaspokojenia potrzeb grup 
osób defaworyzowanych ze 
względu na dostęp do rynku 
pracy, określonych w LSR tj. -
Osoby bezrobotne, w 
szczególności: młodzi ludzie w 
wieku 18-34 lata, bezrobotni w 
wieku 50+, kobiety, -Rolnicy, -
Seniorzy, -Osoby 

Punkty od 0-3  
0 pkt – projekt nie 
jest skierowany do 
żadnej z grup osób 
defaworyzowanych 
określonych w LSR  
3 pkt – projekt 
skierowany jest na 
zaspokojenie 
potrzeb 
przynajmniej jednej 

… 
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niepełnosprawne Realizacja 
operacji dedykowanej grupom 
defaworyzowanym oznacza 
realizację operacji z zakresu 
tworzenia przedsiębiorstwa 
przez wnioskodawcę z grupy 
osób defaworyzowanych, jak i 
realizację operacji 
skierowanych do grup 
defaworyzowanych, np. 
poprzez zatrudnienie przez 
wnioskodawcę rozwijającego 
przedsiębiorstwo osoby z grupy 
defaworyzowanej. 

grupy osób 
defaworyzowanych 
określonych w LSR 

6 Wpływ na rozwój 
turystyki 

Preferowane są operacje, które 
dotyczą działalności 
gospodarczej w zakresie 
turystyki 

Punktacja od 0-1  
0 pkt. –projekt nie 
dotyczy działalności 
gospodarczej w 
zakresie turystyki  
1 pkt.- projekt 
dotyczy działalności 
gospodarczej w 
zakresie turystyki 

… 
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