Interpretacja poszczególnych lokalnych kryteriów wyboru:
– nabór 1/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej
Kryterium Nr 2 na liście lokalnych kryteriów wyboru „Wnioskodawca konsultował wniosek o
przyznanie pomocy w biurze LGD przed jego złożeniem” – punkty przyznawane za spełnienie
kryterium są wówczas, gdy Wnioskodawca przed złożeniem wniosku w naborze, konsultował
poprawność wniosku w biurze LGD. Oznacza to, że przy potwierdzeniu spełnienia przez
Wnioskodawcę tego kryterium, pod uwagę brane będą wpisy na karcie konsultacji lub karcie
udzielonego doradztwa w bieżącym naborze: 1/2022.
Natomiast nie będą brane pod uwagę wpisy na kartach udzielonego doradztwa z poprzednich
naborów, które miały miejsce w 2017 roku oraz doradztwo udzielone w zakresie poinformowania
o możliwości przystąpienia do naborów – udzielenie podstawowych informacji nt. ogłoszonych
naborów.
Kryterium to wyraźnie określa, że punkty przydzielane są za konsultację poprawności
wniosku (dokumentacji wniosku i załączników) przed złożeniem w naborze w biurze LGD.
Kryterium Nr 9 na liście lokalnych kryteriów wyboru „Liczba nowych miejsc pracy
utworzonych w wyniku realizacji operacji”. Premiowane będą operacje, które przewidują większą
liczbę utworzonych miejsc pracy (poza samozatrudnieniem), niż wynika to z konieczności
określonej przez PROW 2014-2020. Każde dodatkowe miejsce pracy czyli każdy dodatkowy
pełny etat średnioroczny – premiowany będzie odpowiednią ilością punktów.
– nabór 2/2022 – Rozwój istniejącej działalności gospodarczej
Kryterium Nr 2 na liście lokalnych kryteriów wyboru „Wnioskodawca konsultował wniosek o
przyznanie pomocy w biurze LGD przed jego złożeniem” – punkty przyznawane za spełnienie
kryterium są wówczas, gdy Wnioskodawca przed złożeniem wniosku w naborze, konsultował
poprawność wniosku w biurze LGD. Oznacza to, że przy potwierdzeniu spełnienia przez
Wnioskodawcę tego kryterium, pod uwagę brane będą wpisy na karcie konsultacji lub karcie
udzielonego doradztwa w bieżącym naborze: 2/2022.
Natomiast nie będą brane pod uwagę wpisy na kartach udzielonego doradztwa z poprzednich
naborów, które miały miejsce w 2017 roku oraz doradztwo udzielone w zakresie poinformowania
o możliwości przystąpienia do naborów – udzielenie podstawowych informacji nt. ogłoszonych
naborów.
Kryterium to wyraźnie określa, że punkty przydzielane są za konsultację poprawności
wniosku (dokumentacji wniosku i załączników) przed złożeniem w naborze w biurze LGD.
Kryterium Nr 10 na liście lokalnych kryteriów wyboru „Liczba nowych miejsc pracy
utworzonych w wyniku realizacji operacji”. Premiowane będą operacje, które przewidują większą
liczbę utworzonych miejsc pracy, niż wynika to z konieczności określonej przez PROW 20142020. Każde dodatkowe miejsce pracy czyli każdy dodatkowy pełny etat średnioroczny –
premiowany będzie odpowiednią ilością punktów.
– nabór 3/2022 – inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę
Kryterium Nr 2 na liście lokalnych kryteriów wyboru „Wnioskodawca konsultował wniosek o
przyznanie pomocy w biurze LGD przed jego złożeniem” – punkty przyznawane za spełnienie
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kryterium są wówczas, gdy Wnioskodawca przed złożeniem wniosku w naborze, konsultował
poprawność wniosku w biurze LGD. Oznacza to, że przy potwierdzeniu spełnienia przez
Wnioskodawcę tego kryterium, pod uwagę brane będą wpisy na karcie konsultacji lub karcie
udzielonego doradztwa w bieżącym naborze: 3/2022.
Natomiast nie będą brane pod uwagę wpisy na kartach udzielonego doradztwa z poprzednich
naborów, które miały miejsce w 2017 roku oraz doradztwo udzielone w zakresie poinformowania
o możliwości przystąpienia do naborów – udzielenie podstawowych informacji nt. ogłoszonych
naborów.
Kryterium to wyraźnie określa, że punkty przydzielane są za konsultację poprawności
wniosku (dokumentacji wniosku i załączników) przed złożeniem w naborze w biurze LGD.
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