
CEL SZCZEGÓŁOWY II.1 Poprawa możliwości zatrudnienia poprzez rozwój działalności gospodarczej 

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 

prowadzi działalność 

gospodarczą w zakresie 

objętym pomocą przez dłużej 

niż 3 lata  

Rodzaj kryterium: 

ILOŚĆIOWE 
(jednoznaczne) 

W ramach kryterium oceniana jest 

długość prowadzenia przez 

Wnioskodawcę działalności w 

zakresie objętym pomocą, co ma  

zapewnić prawidłową i efektywną 

realizację operacji, czyli jej 

realizację zgodnie z założonymi 

celami i harmonogramem, co 

pozwoli tym samym zabezpieczyć 

realizację celów i wskaźników LSR 

1) Oceny kryterium dokonuje się na podstawie informacji 

przedstawionych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie 

wsparcia. 

 

2. Ilość 

utworzonych 

miejsc pracy 

Preferowane są operacje, w 

wyniku realizacji których 

powstanie więcej niż 1 etat 

ponad wymagane 

rozporządzeniem i LSR 

minimum 

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) 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. 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 

gospodarczej najmniejszych 

miejscowości obszaru objętego LSR 

1) Oceny kryterium dokonuje się na podstawie informacji 

przedstawionych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie 

wsparcia (zgodnie z informacją zawartą w pkt. Miejsce realizacji 

operacji) 

 



4. Wysokość 

wkładu 

własnego 

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. 

 

 

5. 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 

 

6. Potencjał 

przedsiębiorstw

a w zakresie 

eksportu 

produktów i 

usług 

Preferowane są 

przedsiębiorstwa, które 

dzięki realizacji projektu 

będą  sprzedawać swoje 

produkty lub usługi głównie 

podmiotom z poza obszaru 

objętego LSR 

JAKOŚCIOWE 

(uznaniowe) 

W ramach kryterium badany jest 

potencjał przedsiębiorstwa w 

zakresie eksportu produktów i usług. 

Większa ilość tego typu podmiotów 

jest bardzo korzystna dla obszaru 

objętego LSR, przyczyni się do 

zmiany wykazanej w diagnozie 

obszaru niekorzystnej struktury 

przedsiębiorstw, w której dominują 

podmioty uzależnione od lokalnej 

koniunktury 

1) Oceny kryterium dokonuje się na podstawie informacji 

przedstawionych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie 

wsparcia. 

2) Wyrażenie „głównie poza obszar objęty LSR” oznacza, że 

wnioskodawca ma możliwość sprzedaży swoich produktów i 

usług, oprócz rynku lokalnego, również poza nasz region. 

3) O możliwości eksportu produktów i usług decydują: rodzaj 

rozwijanej działalności, zakres rzeczowy projektu, zatrudnieni 

pracownicy oraz inne czynniki. 

 

 


