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Lp. Nazwa 

kryterium 

Opis kryterium wyboru/ 

Rodzaj kryterium 

Uzasadnienie zastosowania 

kryterium 

Definicja/wyjaśnienie kryterium/ dokumenty potwierdzające 

spełnienie warunków udzielenia wsparcia 

1. 

 

Potencjał 

wnioskodawcy 

umożliwiający 

realizację 

projektu 

Preferowane są operacje 

realizowane przez 

wnioskodawcę, który 

posiada doświadczenie w 

realizacji projektów o 

charakterze podobnym do 

operacji, którą zamierza 

realizować oraz posiada 

zasoby odpowiednie do 

przedmiotu operacji 

Rodzaj kryterium: 

ILOŚĆIOWE 
(jednoznaczne) 

W ramach kryterium oceniana jest 

zdolność Wnioskodawcy do 

zapewnienia prawidłowej i 

efektywnej realizacji operacji, czyli 

jej realizacji zgodnie z założonymi 

celami i harmonogramem, co 

pozwoli tym samym zabezpieczyć 

realizację celów i wskaźników LSR. 

1) Oceny kryterium dokonuje się na podstawie oświadczenia 

załączonego przez wnioskodawcę do wniosku o udzielenie 

wsparcia. 

2) Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze 

oznacza, że wnioskodawca: 

 zrealizował samodzielnie (zakończone projekty z wypłaconymi 

środkami), co najmniej 1 projekt finansowany lub 

współfinansowany ze środków pochodzących z funduszy 

europejskich, lub 

 zrealizował wspólnie z innym podmiotem/podmiotami, co 

najmniej 2 projekty finansowane lub współfinansowane ze 

środków pochodzących z funduszy europejskich 

3) Zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, oznaczają, że 

wnioskodawca:  

 posiada zasoby organizacyjne niezbędne do realizacji 

przedmiotu operacji. Wnioskodawca powinien wykazać, że ma 

możliwość zrealizować cele i zakres realizowanej operacji 

zgodnie z założonym planem 

2. Ilość 

utworzonych 

miejsc pracy 

Preferowane są operacje, w 

wyniku realizacji których 

powstanie więcej niż 1 etat 

Rodzaj kryterium: 

ILOŚĆIOWE 
(jednoznaczne) 

W ramach kryterium oceniana jest 

ilość utworzonych miejsc pracy, co 

pozwoli na realizację celów i 

wskaźników LSR związanych z 

rozwojem rynku pracy na obszarze 

objętym LSR 

1) Oceny kryterium dokonuje się na podstawie informacji 

przedstawionych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie 

wsparcia. 

2) Za utworzenie miejsca pracy uznaje się zatrudnienie na podstawie 

umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę. 

3) W przypadku, gdy o pomoc ubiega się osoba fizyczna, która 

planuje po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy podjąć we 

własnym imieniu działalność gospodarczą jako 

mikroprzedsiębiorca, w liczbie tworzonych miejsc pracy 

uwzględnia się tę osobę jako zatrudnioną na pełnym etacie (tzw. 

samozatrudnienie). 

4) Za utworzenie miejsca pracy nie uznaje się zatrudnienia:  

 stażystów;  



 osób zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego;  

 osób wykonujących pracę na podstawie innej niż umowa o 

pracę i spółdzielcza umowa o pracę (np. umowy zlecenia, 

umowy o dzieło lub kontraktu menadżerskiego);  

3. Roczna liczba 

odbiorców 

Preferowane są operacje 

kierowane do jak największej  

liczby odbiorców 

Rodzaj kryterium: 

JAKOŚCIOWE 

(uznaniowe) 

W ramach kryterium oceniana jest 

liczba odbiorców projektu. 

Preferowane będą operacje, które 

zapewnią jak największą liczbę 

odbiorców, co pozwoli na lepszą 

realizację wskaźników rezultatu i 

tym samym wskaźników 

oddziaływania 

1) Oceny kryterium dokonuje się na podstawie informacji 

przedstawionych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie 

wsparcia. 

2) Roczna liczba odbiorców, oznacza przewidywaną liczbę 

odbiorców projektu w każdym roku trwania projektu (okres 5 lat 

od dnia wypłaty całości pomocy), począwszy od roku 

następującego, po wypłacie całości pomocy. 

3) O ostatecznej liczbie odbiorców decydują, w szczególności takie 

czynniki jak: 

 zakres projektu 

 atrakcyjność projektu  

 promocja projektu 

 sposób informowania o realizacji projektu* (wyjaśnienie 

dotyczące kryterium znajduje się pod tabelą) 

4. Wysokość 

wkładu 

własnego 

Wnioskodawcy 

Preferowane są operacje, w 

których wkład własny 

Wnioskodawcy jest wyższy 

od wymaganego 

rozporządzeniem wkładu 

minimalnego powyżej 30% 

Rodzaj kryterium: 

ILOŚĆIOWE 
(jednoznaczne) 

W ramach kryterium badany jest 

poziom wkładu własnego 

Wnioskodawcy, który realizując 

operacje może z własnych środków 

zwiększyć jej koszty, co przyczyni 

się do efektywniejszej realizacji 

wskaźników i celów LSR 

1) Oceny kryterium dokonuje się na podstawie informacji 

przedstawionych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie 

wsparcia** (wyjaśnienie dotyczące kryterium znajduje się pod 

tabelą) 

 

 

5. Wielkość 

miejscowości na 

terenie której 

projekt będzie 

realizowany*** 

Preferowane są projekty 

realizowane w miejscowości 

do 500 mieszkańców 

(włącznie) 

Rodzaj kryterium: 

ILOŚĆIOWE 
(jednoznaczne) 

W ramach kryterium badana jest 

wielkość miejscowości, w której 

projekt będzie realizowany. 

Powyższe podejście ma na celu 

zwiększenie aktywności 

mieszkańców najmniejszych 

miejscowości obszaru objętego LSR 

1) Oceny kryterium dokonuje się na podstawie informacji 

przedstawionych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie 

wsparcia. 

 



6. Innowacyjny 

charakter 

projektu 

Preferowane są projekty 

innowacyjny na skalę 

województwa 

podkarpackiego 

Rodzaj kryterium: 

JAKOŚCIOWE 

(uznaniowe) 

W ramach kryterium badany jest 

stopień innowacyjności operacji. 

Większa innowacyjności przyczyni 

się do skuteczniejszego wdrażania 

LSR i realizacji jej celów i 

wskaźników 

1) Oceny kryterium dokonuje się na podstawie informacji 

przedstawionych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie 

wsparcia. 

2) Wniosek można uznać za innowacyjny, gdy spełnia warunki 

przedstawione w definicji innowacyjności ujętej w Rozdziale VI 

LSR**** 

 

 

 

* Oceny kryterium dokonuje się na podstawie informacji przedstawionych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie wsparcia oraz w „Informacji 

Wnioskodawcy o liczbie odbiorców projektu i jego innowacyjności” 

** Kryterium nie ma zastosowania w niniejszym naborze !!! 

***stan na 31.12.2013 rok – dane pozyskane z urzędów gmin 

**** Innowacyjność to wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi procesu, organizacji lub nowego sposobu 

wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych lub społecznych. Oceny kryterium 

dokonuje się na podstawie informacji przedstawionych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie wsparcia oraz w „Informacji Wnioskodawcy o liczbie 

odbiorców projektu i jego innowacyjności” 


