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1. Status wnioskodawcy:  

a) osoby długotrwale bezrobotne -  pozostające w rejestrze PUP łącznie przez okres ponad 

12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu  

i przygotowania zawodowego dorosłych. 

b)  osoby niepełnosprawne – pracujące i nie pracujące, posiadające orzeczenie  

o niepełnosprawności.  

c)  osoby 50+ - pozostające w rejestrze PUP , które na dzień składania wniosku o przyznanie  

pomocy mają ukończone 50 lat.  

d)  osoby do 25 roku życia – pozostające w rejestrze PUP. Na dzień składania wniosku  

o przyznanie pomocy nie ukończyły 25 lat.  

2. Doświadczenie wnioskodawcy:  

Wnioskodawca posiada odpowiednie kwalifikacje w odniesieniu do rodzaju planowanej 

działalności. Weryfikacja nastąpi  na podstawie wniosku o przyznanie pomocy oraz  

załączników. Uzyskanie punktów w tym kryterium będzie możliwe po przedłożeniu 

przynajmniej jednego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje/ doświadczenie/ 

wykształcenie tj. zaświadczenia o ukończeniu kursu, świadectwa ukończenia szkoły/szkolenia, 

dyplomy, świadectwa pracy, referencje. 

3. Utworzenie miejsca pracy w ramach wdrażania operacji LSR:  

Preferowane będą operacje zakładające utworzenie więcej niż 1 miejsce pracy. W ramach tego 

etatu wlicza się samozatrudnienie.  

4. Korzystanie ze wsparcia oferowanego przez BLGD:  

Kryterium preferuje operacje do realizacji przez Wnioskodawców, którzy  

w trakcie przygotowywania wniosku o wsparcie skorzystali ze szkoleń, kursów, spotkań 

informacyjnych, indywidualnego doradztwa oferowanego przez BLGD. 

5. Ochrona środowiska i klimatu:  

Kryterium preferuje operacje, które przyczynią się do ochrony środowiska i klimatu. 

Przeciwdziałanie zmianom klimatu następuje poprzez wykonywanie usług za pomocą 

technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu ograniczających niekorzystne oddziaływanie na 

środowisko naturalne. Przy wykonywaniu usług zastosowane będą rozwiązania służące 

oszczędności zasobów, energii, wody, w sposób niskoemisyjny.  

6. Innowacyjność operacji:  

Innowacyjność oznacza powstanie nowej usługi/produktu, dotychczas nieoferowanego na 

obszarze objętym LSR; zastosowanie nowych sposobów organizacji lub zarządzania, wcześniej 

niestosowanych na obszarze objętym LSR; nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów  
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i surowców, wcześniej nie stosowanym na obszarze LSR;  nowym sposobie zaangażowania 

lokalnej społeczności w proces rozwoju; upowszechnieniu lub wykorzystaniu nowoczesnych 

technik informacyjno-komunikacyjnych. Preferowane będą operacje innowacyjne zakładające  

w szczególności ochronę środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, oraz 

związanych z włączeniem społecznym czy  zwalczaniem ubóstwa. 

7. Wykorzystanie lokalnych produktów rolnych:  

Preferowane będą operacje oparte o lokalne produkty rolne wytwarzane na obszarze objętym 

LSR – dotyczy działania „tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego 

produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 

rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. 

ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski 

Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie 

bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność 

w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub 

zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności 

wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności”. 

 

 

 

 


