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„Wygraj wniosek – pozyskaj dotacje” 

 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TRYGON 

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorcy z terenu gmin:  

Boguchwała, Lubenia, Świlcza. 

Dofinansowanie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych od 100 000 złotych do 200 610 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 Operacja przyczynia się do 
powstawania co najmniej 1 
miejsca pracy na każde 
rozpoczęte 100, 000,00 zł 
dotacji w ramach 

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

Punktacja 0 - 20 
 
1 miejsce pracy - 10 
pkt. 
2 miejsca pracy - 15 

… 
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dotychczas prowadzonej 
działalności gospodarczej na 
terenie objętym LSR 

należy wziąć pod uwagę liczbę 
nowoutworzonych miejsc 
pracy 

pkt. 
3 miejsca pracy - 20 
pkt. 
NIE- 0 pkt. 

2 Operacja jest połączona z 
podnoszeniem 
kompetencji. 

 Punktacja 0 - 15 
 
wnioskodawcy  
- 10 pkt.  
pracowników 
wnioskodawcy  
- 15 pkt.  
Operacja nie jest 
połączona z 
podnoszeniem 
kompetencji- 0 pkt, 

… 

3 Operacja zakłada 
rozwinięcie działalności 
gospodarczej o 
charakterze usługowym 
lub produkcyjnym. 

 Punktacja 5 - 15 
 
usługowym – 5 pkt. 
produkcyjnym – 15 
pkt, 

… 

4 Innowacyjny charakter Operacja ma innowacyjny 
charakter (technologia lub 
rozwiązanie w zakresie 
produktowym, procesowym, 
organizacyjnym lub 
marketingowym) o neutralnym 
lub pozytywnym wpływie na 
środowisko. 

Punktacja 0 - 20 
 
Innowacyjność w 
ramach dotychczas 
prowadzonej 
działalności – 5 pkt.  
Innowacyjność na 
obszarze LSR – 10 
pkt.   
Innowacyjność na 
obszarze 
województwa - 15 
pkt.  
Innowacyjność na 
obszarze kraju- 20 
pkt, 

… 

5 Operacja jest 
ukierunkowana na 
zatrudnienie osób z grup 
de faworyzowanych na 
terenie objętym LSR. 

Preferowane są projekty 
przyczyniające się do 
zaspokojenia potrzeb grup 
osób defaworyzowanych ze 
względu na dostęp do rynku 
pracy. 

Punktacja 0 - 15 
 
osoby nieaktywne 
zawodowo 
pozostające bez 
pracy do 
ukończenia do 34 
roku życia lub 
osoby powyżej 54 
roku życia - 5 pkt.  
 
kobiety- 5 pkt. 
 
osoby 
niepełnosprawne- 5 
pkt, 

… 

6 Wnioskodawca posiada 
wiedzę i/lub 

Posiadane dokumenty 
potwierdzające wiedzę lub 

Punktacja 0 - 15 
 

… 
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doświadczenie w zakresie 
planowanej operacji. 

doświadczenie.  TAK- 15 pkt,  
NIE- 0 pkt 
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