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„Wygraj wniosek – pozyskaj dotacje III” 

 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PERŁY BESKIDU SĄDECK IEGO 

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorcy z terenu gmin: 

Nawojowa, Łabowa, Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rytro. 

Dofinansowanie w formie bezzwrotnej premii 65 000 złotych na podjęcie 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 Trafność i rzetelność 
uzasadnienia potrzeby 
realizacji projektu 

Preferowani Wnioskodawcy 
którzy przeprowadzą analizę.  

Załączona analiza 
problemów/potrzeb 
z powołaniem się 
na źródła- 4pkt. 
Tylko uzasadnienie 

Kryterium 
informacyjne nie 
uzupełniaj.  
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potrzeb we wniosku 
i biznesplanie bez 
podania źródła – 2 
pkt. 
Brak uzasadnienia – 
0pkt. 

2 Doradztwo w LGD Konsultacja części wniosku o 
pozyskanie dofinansowania w 
LGD PBS. 

Wnioskodawca 
korzystał z 
doradztwa  -  1pkt. 
Wnioskodawca nie 
korzystał z 
doradztwa – 0pkt.  

Kryterium 
informacyjne nie 
uzupełniaj. 

3 Tworzenie nowych 
miejsc pracy 

Preferowani sa 
Wnioskodawcy, którzy w 
ramach przedsięwzięcia 
planują utworzyć miejsca 
pracy.  

Powyżej 3 miejsca 
pracy – 4pkt. 
3 miejsca pracy – 3 
pkt. 
2 miejsca pracy – 2 
pkt. 
1 miejsce pracy  - 
1pkt. 

………………………………... 

4 Innowacyjność 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 

Innowacyjność na 
terenie LGD – 4pkt. 
Innowacyjność na 
terenie gminy – 
3pkt. 
Innowacyjność na 
terenie 
miejscowości – 
2pkt. 
Brak 
innowacyjności – 
0pkt. 

………………………………… 

5 Wpływ na ochronę 
środowiska  lub 
przeciwdziałanie 
zmianom klimat.  

Przykłady: 
1. Inwestycja w instalacje 
wykorzystujące  odnawialne 
źródła energii: kolektory 
słoneczne, fotowoltaika, 
pompy ciepła, elektrownie 
wiatrowe, instalacje 
wykorzystujące biomasę, 
biogaz. 
2. Instalacje związane z 
poprawą utrzymania ciepła w 
budynku: wymiana okien na 
energooszczędne. 

Min 20% kosztów 
kwalifikowanych 
obejmuje koszt 
związany z 
działaniem 
mającym na celu 
ochronę środowiska 
lub 
przeciwdziałaniu 
zmianom klimatu – 
4 pkt. 
Poniżej 20% 
kosztów 

……………………………….. 
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3. Budowa budynku 
niskoenergetycznych – 
pasywnych. 
4. Likwidacja pieców i 
palenisk węglowych na rzecz 
nowych technologii 
niskoemisyjnych: kolektory 
słoneczne, pompy ciepła, 
mikrowiatraki przydomowe. 
5. W przypadku zakupu 
środka transportu – zakup 
samochodu elektrycznego. 

kwalifikowanych w 
zakresie ochrony 
środowiska – 2pkt. 
Brak kosztów 
kwalifikowanych w 
zakresie ochrony 
środowiska – 0pkt. 

6 Gotowość do realizacji 
operacji/projekt 

 Co najmniej dwie 
oferty cenowe dla 
każdego 
przedmiotu zakupu 
– 4pkt. 
Co najmniej jedną 
ofertę dla każdego 
zakupu – 1pkt. 
Projekt nie posiada 
rozpoznania cen  - 
0pkt. 

Kryterium 
informacyjne nie 
uzupełniaj. 

7 Czas realizacji operacji Preferowany czas realizacji 
inwestycji po podpisaniu 
umowy o dofinansowanie. 

6 miesięcy od dnia 
podpisania umowy 
o dofinansowanie – 
4pkt. 
12 miesięcy od dnia 
podpisania umowy 
o dofinansowani  - 
2pkt. 
Powyżej 12 
miesięcy od dnia 
podpisania umowy -
0pkt. 

………………………………. 

8 Kwalifikacje i/lub 
doświadczenie 
Wnioskodawcy 

Kwalifikacji i/lub 
doświadczenie w planowanej 
inwestycji. 
Np. Wnioskodawca planuje 
otworzyć zakład 
fotograficzny, ukończył kurs 
fotograficzny, oraz pracował 
jako fotograf przez dwa lata 
czasu. 

Wnioskodawca 
wykazał kwalifikacje 
i doświadczenie – 
4pkt. 
Wnioskodawca 
wykazał kwalifikacje 
– 2pkt. 
Wnioskodawca 
wykazał 
doświadczenie – 
2pkt. 
Brak kwalifikacji i 
doświadczeń – 
0pkt. 

………………………………… 

9 Powstanie nowych 
miejsc noclegowych w 
wyniku realizacji 
operacji 

Preferuje się operacje w 
ramach których powstaną 
nowe miejsca noclegowe. 

Tak – 2pkt. 
Nie  - 0pkt. 

………………………………… 

http://www.ascendconsulting.pl/


 

 

Tomaszowice-Kolonia 31, 21-008 Tomaszowice-Kolonia NIP 716-233-84-77 REGON 060529194 

www.ascendconsulting.pl 

str. 4 

10 Wykorzystanie 
lokalnych zasobów 

Kryterium premiujące. W 
przypadku, gdy dwie lub 
więcej operacji uzyskało w 
procesie oceny według 
kryteriów lokalnych taką 
samą liczbę punktów, o 
miejscu na liście decyduje 
liczba punktów uzyskanych w 
wyniku oceny według 
kryteriów premiujących. W 
przypadku, gdy nadal nie da 
się ustalić kolejności operacji, 
decyduje data i godzina 
wpływu wniosku do Biura 
LGD. 

Operacja 
przewiduje 
wykorzystanie co 
najmniej dwóch 
zasobów lokalnych 
(produkty i usługi) i 
przedstawienie 
porozumienia – 
3pkt. 
Operacja 
przewiduje 
wykorzystanie co 
najmniej dwóch 
zasobów lokalnych 
(produkty i usługi) i 
przedstawienie 
deklaracji 
Wnioskodawcy o 
planowanym 
wykorzystaniu 
lokalnych zasobów 
– 1 pkt. 
Brak wykorzystania 
lokalnych zasobów 
– 0pkt. 

………………………………… 

11 Grupy 
defaworyzowane, 
szkolenia/kurs 

Kryterium premiujące. W 
przypadku, gdy dwie lub 
więcej operacji uzyskało w 
procesie oceny według 
kryteriów lokalnych taką 
samą liczbę punktów, o 
miejscu na liście decyduje 
liczba punktów uzyskanych w 
wyniku oceny według 
kryteriów premiujących. W 
przypadku, gdy nadal nie da 
się ustalić kolejności operacji, 
decyduje data i godzina 
wpływu wniosku do Biura 
LGD. 

Wnioskodawca 
należy do grupy 
defaworyzowanej, 
lub planuje 
zatrudnić 
pracowników z 
wspomnianej grupy 
– 3pkt  
Brak powiązania – 
0pkt. 

……………………………….. 
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