
                                 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Ziemia Przemyska”, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, tel./fax.16 676 02 57 kom.691 079 944 

 

UZASADNIENIE ZMIANY KRYTERIÓW 

 

Lokalne kryteria wyboru operacji  

polegającej na rozwoju działalności gospodarczej 
 

Kryterium nr 2: Liczba miejsc pracy utrzymanych  w związku z realizacją operacji  

i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata – w przeliczeniu na 

pełne etaty  tj. pełny etat = 1 miejsce pracy. (Wnioskodawca musi wskazać 

dotychczasowe zatrudnienie i zadeklarować utrzymanie zatrudniania minimum na 

takim samym poziomie) 

 

Proponuje się usunięcie kryterium dotyczącego Liczby miejsc pracy utrzymanych (…) 

i dodanie Kryterium pn. Wnioskowana kwota dofinasowania. 

 

Uzasadnienie: 

Utworzenie i jednocześnie utrzymanie miejsc pracy w związku z realizacją operacji przez 

okres nie krótszy niż 3 lata wynika z zapisów rozporządzenia. Zastosowane kryterium nr 2 

związane z utrzymaniem miejsc pracy powielało kryterium 1 promujące utworzenie miejsc 

pracy. Te dwa kryteria zasadniczo odnoszą się do tego samego wskaźnika i punktują to samo, 

stąd proponuje się usunięcie tego Kryterium i dodanie nowego Kryterium pn. Wnioskowana 

kwota dofinasowania.  

W ramach realizacji LSR LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” zakończyła procedurę oceny 

i wyboru operacji 5 naborów, w tym jeden nabór dotyczył rozwoju działalności gospodarczej. 

Wnioski złożone w ramach naboru były bardzo zróżnicowane pod względem zakresu oraz 

kwoty pomocy. W ramach rozstrzygniętego naboru pomimo wyboru do finansowania 14 z 15 

złożonych wniosków tylko 4 operacji zmieściły się w limicie środków z uwagi na 

maksymalny poziom dofinasowania. LGD chcąc utworzyć jak najwięcej miejsc pracy i objąć 

wsparciem jak największą liczbę przedsiębiorców premiować będzie operacje z niższą kwotą 

pomocy, co wpłynie na rozwój mniejszych przedsiębiorców, którzy w wyniku realizacji 

operacji mają szansę na realny, trwały i znaczący (w skali podmiotu wnioskującego) rozwój 

swojego przedsiębiorstwa.    
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Kryterium nr 6: Wysokość wkładu własnego 

Proponuje się doprecyzowanie zapisów odnośnie sposobu przyznawania punktów oraz 

utworzenie dodatkowych przedziałów procentowych. 

 

Uzasadnienie: 

Realizacja naboru dotyczącego rozwoju działalności gospodarczej wskazała, że wcześniejsze 

zapisy odnośnie wag i sposobu przyznawania punktów nie były dla Beneficjentów czytelne, 

stąd pojawiało się wiele pytań i wątpliwości, które wyjaśniano podczas doradztwa w Biurze 

LGD. Uwagi Wnioskodawców, pracowników Biura oraz Organu Decyzyjnego potwierdzają, 

że konieczne jest doprecyzowanie zapisów odnośnie sposobu interpretacji tego kryterium. 

Proponuje się także wprowadzenie dodatkowych przedziałów, które pozwolą na bardziej 

adekwatny podział wag punktowych w stosunku do przyjętych przedziałów. 

 

Kryterium nr 8 Wnioskodawcą jest: 

Proponuje się doprecyzowanie zapisów odnośnie sposobu przyznawania punktów tj. 

zastąpienie słowa „prowadzący” na „rozwijany”. 

 

Uzasadnienie: 

Realizacja naboru dotyczącego rozwoju działalności gospodarczej wskazała, że wcześniejsze 

kryteria były niejasne dla części Beneficjentów. Intencją LGD było premiowanie podmiotów, 

którzy w ramach realizacji operacji będą rozwijać działalność produkcyjną, zidentyfikowaną 

w LSR jako wymagającą największych nakładów finansowych (związanych z zakupem 

maszyn i urządzeń), ale generującą trwałe miejsca pracy. Niektórzy Beneficjenci sztucznie 

„dopisywali” Kody PKD dotyczące działalności produkcyjnej, aby uzyskać punkty w ramach 

tego kryterium, jednocześnie chcąc aplikować o rozwój działalności w zakresie usług lub 

handlu. Zmiana zapisów z: „podmiot prowadzący działalność (…)” na „podmiot rozwijający 

działalność (…)” wskaże jednoznaczny sposób interpretacji wag punktowych w ramach tego 

kryterium. 
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Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej  

na podejmowaniu działalności gospodarczej 

 

Kryterium nr 7 Wnioskodawcą jest osoba zamieszkała na obszarze LSR przez okres 

dłuższy niż 1 rok 

Proponuje się dodanie nowego kryterium pn. : Wnioskodawcą jest osoba zamieszkała na 

obszarze LSR przez okres dłuższy niż 1 rok 

 

Uzasadnienie: 

Realizacja naboru dotyczącego podejmowania działalności gospodarczej wskazała, że nie 

tylko mieszkańcy obszaru LSR są zainteresowaniu rozpoczęciem działalności i aplikowaniem 

o środki w ramach poddziałania 19.2. Ta sytuacja dotyczy głównie mieszkańców miasta 

Przemyśla, którym zapisy rozporządzenia dają możliwość tymczasowego zameldowania się 

na obszarze objętym LSR. Chcąc wyeliminować sytuację, w której nie jest do końca pewne 

czy Beneficjent jest faktycznym mieszkańcem naszego obszaru proponuje się wprowadzenie 

dodatkowego kryterium. Kryterium preferuje Wnioskodawców, którzy są przedstawicielami 

społeczności lokalnej i są zameldowani nieprzerwanie na pobyt stały lub czasowy na obszarze 

objętym LSR przez co najmniej 12 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku. 

 

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na  

poprawie estetyki wiejskiej,  

ochronie i wykorzystaniu zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru  

oraz na wzmocnieniu kapitału społecznego 
 

Kryterium nr 3 Poziom zaangażowania  społeczności lokalnej w realizację operacji 

Proponuje się zmniejszenie ilości mieszkańców w stosunku do przyznawanych wag 

punktowych 

 

Uzasadnienie: 

Analiza wniosków złożonych w ramach zrealizowanych naborów wskazała, że w ramach 

danego kryterium istnieje zbyt duża rozpiętość w ilości osób pomiędzy wagami punktowym 

dla punku 2 (tj. 9 do 49 osób) i 3 (powyżej 50 mieszkańców). Intencją LGD było 
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preferowanie operacji angażującą jak największą liczbę mieszkańców. Stworzenie progu 50 

osób było niekiedy barierową dla małych organizacji pozarządowych, które bardzo wiele chcę 

zrobić dla lokalnej społeczności ale nie są w stanie zaangażować aż 50 osób bo niekiedy cała 

miejscowość ma mniej niż 200 osób (w tym osoby starsze i dzieci). Obniżenie ilości osób 

umożliwi sięgnięcie po środki przez małe i prężne organizacje, które dotychczas nie mogły 

zadeklarować tak dużego zaangażowania społeczności lokalnej. 

 

Kryterium nr 6 Wysokość wkładu własnego 

Proponuje się doprecyzowanie zapisów odnośnie sposobu przyznawania punktów oraz 

utworzenie dodatkowych przedziałów procentowych. 

 

Uzasadnienie: 

Realizacja naboru dotyczącego rozwoju działalności gospodarczej wskazała, że wcześniejsze 

zapisy odnośnie wag i sposobu przyznawania punktów nie były dla Beneficjentów czytelne, 

stąd pojawiało się wiele pytań i wątpliwości, które wyjaśniano podczas doradztwa w Biurze 

LGD. Uwagi Wnioskodawców, pracowników Biura oraz Organu Decyzyjnego potwierdzają, 

że konieczne jest doprecyzowanie zapisów odnośnie sposobu interpretacji tego kryterium. 

Proponuje się także wprowadzenie dodatkowych przedziałów, które pozwolą na bardziej 

adekwatny podział wag punktowych w stosunku do przyjętych przedziałów. 

 

Kryterium nr 9 Wnioskowana kwota dofinasowania.  

Proponuje się dodanie nowego kryterium pn. : Wnioskowana kwota dofinasowania. 

 

W ramach realizacji LSR LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” zakończyła procedurę oceny 

i wyboru operacji 5 naborów, w tym 3 nabory dotyczył poprawy estetyki wiejskiej. Wnioski 

złożone w ramach naboru były bardzo zróżnicowane pod względem zakresu oraz kwoty 

pomocy. Duża ilość wniosków w stosunku do możliwości finansowania działań w ramach 

LSR spowodowała, że większość założonych wniosków nie mieściła się w limicie środków. 

LGD chcąc oddziaływać na jak największą liczbę mieszkańców i objąć wsparciem jak 

najwięcej Wnioskodawców, premiować będzie operacje z niższą kwotą pomocy, co wpłynie 

na rozwój i możliwość aplikowania mniejszych organizacji, które w wyniku realizacji 
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operacji mają szansę na realny, trwały i znaczący wkład w poprawę jakości życia lokalnej 

społeczności. 

 


