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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projekty realizowane przez podmioty inne niż 

LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

Kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia „Tworzenie i rozwój małych inkubatorów przedsiębiorczości”  

dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD 

w ramach RPO WK-P 2014-2020 

 

 
Kryterium Szczegółowy opis kryterium, sposób oceny wskazujący wymagania 

konieczne  

do spełnienia danego kryterium, definicje dodatkowe 

Punktacja 

1. Wpływ  

realizacji operacji na 

promocję LSR i LGD 

Kryterium premiuje projekty, które przyczyniają się do promocji LSR i LGD 

poprzez: oznaczenie przedmiotu operacji tablicą informacyjną, zamieszczenie 

informacji na stronie internetowej własnej lub na stronie internetowej gminy, na 

terenie której będzie realizowana operacja, zamieszczenie artykułu w prasie 

lokalnej informującego o realizacji przedsięwzięcia w ramach LSR i udziale LGD. 

Minimalne informacje: źródło współfinansowania z zastosowaniem logotypów i 

sloganów określonych w Karcie wizualizacji RPO województwa kujawsko-

pomorskiego na lata 2014-2020, nazwa działania, nazwa LGD i logo LGD 

„Podgrodzie Toruńskie”, kwota dofinansowania operacji, cel operacji. 

 

Promocja LSR poprzez realizowane operacje wnioskodawców jest podstawowym 

źródłem informacji dla społeczności lokalnej o działalności LGD i realizowaniu 

LSR. Dodatkowym atutem stosowania informacji o źródle finansowania 

przedsięwzięć jest pozytywne postrzeganie działalności LGD oraz promocja RPO 

2014 – 2020. 

  

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o wniosek o przyznanie pomocy- 

wyraźne wskazanie i opis wykorzystania logo LGD podczas realizacji operacji. 

 

 

7 pkt. – promocja w formie tablicy informacyjnej 

 

5 pkt. – promocja na stronie internetowej 

wnioskodawcy   

 

3 pkt – promocja w formie artykułu w prasie lokalnej 

 

0 pkt- projekt nie zakłada promocji LGD i LSR 

 

Max. do zdobycia w ramach kryterium – 15 punktów. 

 

Min. do zdobycia w ramach kryterium – 0 punktów. 
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2. Doświadczenie 

Wnioskodawcy*1 

 

Przez doświadczenie w realizacji projektów należy rozumieć realizację projektów 

w ramach środków unijnych, o które Wnioskodawca ubiegał się dobrowolnie i 

które wymagały złożenia wniosku o przyznanie pomocy i rozliczenia z 

pozyskanego wsparcia.  

Doświadczenie wnioskodawcy w zakresie realizacji projektów gwarantuje 

skuteczną realizację operacji, a w związku z tym celów LSR. Projekty 

dofinansowane ze środków zewnętrznych wymagają szczególnego doświadczenia 

w zakresie realizacji, monitoringu, sprawozdawczości i rozliczania operacji.  

 

Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o przyznanie pomocy i załączonej 

dokumentacji potwierdzającej wypłacenie środków. 

18 pkt. – Wnioskodawca zrealizował co najmniej 2 

projekty 

 

5 pkt - Wnioskodawca zrealizował 1 projekt 

 

0 pkt. – Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w 

realizacji projektów 

 

Max. do zdobycia w ramach kryterium – 18 punktów. 

 

Min. do zdobycia w ramach kryterium – 0 punktów. 

3.  Współpraca  Należy opisać i udokumentować potrzebę i przedmiot współpracy z innymi 

podmiotami (jeśli występuje) na etapie przygotowania, realizacji i korzystania z 

produktów operacji. Kryterium weryfikowane na podstawie porozumienia o 

współpracy, które w swej treści w sposób nie budzący wątpliwości określa rolę 
podmiotów oraz ogólnodostępnej wiedzy. 

9 pkt. – Udokumentowano współpracę z co najmniej 3 

podmiotami  

7 pkt. – Udokumentowano współpracę z co najmniej 1-

2 podmiotami  

 

0 pkt. - Nie udokumentowano współpracy z innymi 

podmiotami 

Max. do zdobycia w ramach kryterium – 9 punktów. 

 

Min. do zdobycia w ramach kryterium – 0 punktów. 

 

                                                 
1 Znakiem „*” oznaczono kolejne kryteria rozstrzygające w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji. O kolejności na liście 

rankingowej przesądza wyższa liczba punktów uzyskana w kolejnych kryteriach wskazanych, jako rozstrzygające. W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych w 

kryterium oznaczonym „*”decyduje liczba punktów uzyskana w kryterium oznaczonym „**”, w przypadku dalszych trudności,  ilość punktów uzyskanych w kryterium 

oznaczonym „***”. 
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4.  Zakres usług 

świadczonych przez 

inkubator   

Preferuje się szeroki wachlarz usług, co jest podstawą funkcjonowania inkubatora. 

Świadczenie różnego rodzaju usług w jednym miejscu gwarantuje otrzymanie 

informacji w jednym czasie i pozwoli beneficjentowi uzyskać poradę, odpowiedź, 
usługę.  
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o przyznanie pomocy. 

4 pkt. – doradztwo dla osób planujących podjęcie 

działalności gospodarczej 

7 pkt. – doradztwo księgowo-rachunkowe 

 5 pkt. – doradztwo prawne 

 

 

Max. do zdobycia w ramach kryterium – 16 punktów. 

 

Min. do zdobycia w ramach kryterium – 0 punktów. 

 

 

5.  Operacja zawiera 

elementy o 

charakterze 

innowacyjnym 

Premiowane operacje o charakterze innowacyjnym, polegające na wdrożeniu 

nowego lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub 

nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych 

zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych. 

Minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji jest, aby produkt, usługa, proces, 

organizacja lub nowy sposób wykorzystania lub zmobilizowania istniejących 

lokalnych zasobów były nowe (lub znacząco udoskonalone) dla wnioskodawcy. 

Zalicza się tu elementy innowacji, które dany wnioskodawca opracował jako 

pierwszy oraz te, które zostały przyswojone od innych firm lub podmiotów. 

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o uzasadnienie. 

5 pkt. – operacja zawiera elementy o charakterze 

innowacyjnym 

 0 pkt. – operacja nie zawiera elementów o charakterze 

innowacyjnym 

 

 

Max. do zdobycia w ramach kryterium – 5 punktów. 

 

Min. do zdobycia w ramach kryterium – 0 punktów. 

 

6. Doradztwo Wnioskodawca wskazuje we wniosku, że korzystał z doradztwa w ramach naboru, 

w którym został złożony wniosek. Weryfikacja nastąpi w oparciu o dokumentację 
LGD, tzn. karty udzielonego doradztwa utworzone w biurze LGD. Obowiązkiem 

Wnioskodawcy jest złożenie podpisu na karcie doradztwa, jako dowodu na 

skorzystanie ze wsparcia.  

W przypadku stwierdzenia, że wnioskodawca pomimo wskazania na uzyskanie 

wsparcia nie figuruje na karcie doradztwa w ramach naboru, w którym został 

złożony wniosek, punkty nie zostaną przyznane.  

 

 

Kryterium nie zostanie uznane za spełnione w przypadku doradztwa udzielonego 

 

7 pkt. – wnioskodawca korzystał z doradztwa 

 

0 pkt. – wnioskodawca nie korzystał z doradztwa 

 

 

Max. do zdobycia w ramach kryterium – 7 punktów. 

 

Min. do zdobycia w ramach kryterium – 0 punktów. 
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wyłącznie w rozmowie telefonicznej, podczas spotkania informacyjnego lub 

doradztwie w naborze innym niż nabór, w ramach którego został złożony wniosek 

o przyznanie pomocy. 

7. Powstanie nowych 

miejsc pracy**1 

 

Preferuje się operacje zakładające tworzenie nowych miejsc pracy w ciągu całego 

okresu trwałości projektu. Formą zatrudnienia będzie umowa o pracę lub 

spółdzielcza umowa o pracę. 
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o wniosek o przyznanie pomocy i 

oświadczenie. 

 

 

15 pkt. – operacja zakłada utworzenie co najmniej 

jednego etatu średniorocznego  

 

0 pkt. - operacja nie zakłada utworzenia miejsca pracy 

w okresie trwałości projektu 

 

Max. do zdobycia w ramach kryterium – 15 punktów. 

 

Min. do zdobycia w ramach kryterium – 0 punktów. 

 

8. Czas realizacji 

operacji***1 

Preferuje się operacje , które będą realizowane w okresie do 12 miesięcy, liczonych 

od dnia podpisania umowy przyznania pomocy z ZW i przyniosą oczekiwane 

efekty w krótkim czasie. 

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o wniosek o przyznanie pomocy i 

oświadczenie. 

 

 

15 pkt. –operacja realizowana będzie w okresie do 12 

miesięcy włącznie  

 

0 pkt. – operacja realizowana będzie w okresie powyżej 

12 miesięcy 

 

Max. do zdobycia w ramach kryterium – 15 punktów. 

 

Min. do zdobycia w ramach kryterium – 0 punktów. 

Łącznie   Max. 100 pkt.  

 

MINIMALNE 

KRYTERIUM 

WYBORU 

OPERACJI  

Min. 60 pkt. 

 

 

 


