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z dn. 24 marca 2019 r. 

 

Minimalne wymagania stawiane wnioskom o przyznanie pomocy/powierzenie grantu 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Minimalne wymagania 

1. 
Przedsięwzięcie 1.1.1 

Nowe miejsca pracy. 

Wniosek o przyznanie pomocy spełnił minimalne wymagania jeżeli otrzyma co 

najmniej: 

• 19 pkt. spośród 39 w przypadku konkursu dot. wyboru operacji z zakresu, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. (a) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego PROW 2014-2020, 

• 19 pkt. spośród 42 w przypadku konkursu niedotyczącego wyboru operacji z 

zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. (a) Rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, 

możliwych do otrzymania w ramach wszystkich kryteriów wyboru operacji 

obowiązujących dla Przedsięwzięcia 1.1.1. 

2. 

Przedsięwzięcie 1.1.2 

Inicjatywy służące rozwojowi 

przedsiębiorczości. 

Wniosek o powierzenie grantu spełnił minimalne wymagania jeżeli otrzyma co 

najmniej 21 pkt. spośród 40 możliwych do otrzymania w ramach wszystkich kryteriów 

wyboru grantów obowiązujących dla Przedsięwzięcia 1.1.2. 

3. 

Przedsięwzięcie 1.2.1 

Rozwój infrastruktury służącej społeczności 

lokalnej. 

Wniosek o przyznanie pomocy/powierzenie grantu spełnił minimalne wymagania jeżeli 

otrzyma co najmniej 12 pkt. spośród 23 możliwych do otrzymania w ramach 

następujących kryteriów wyboru operacji obowiązujących dla Przedsięwzięcia 1.2.1: 

• Stopień realizacji wskaźników LSR, 

• Innowacyjność, 

• Miejsce realizacji operacji, 

• Zrównoważony rozwój obszaru LSR. 
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4. 
Przedsięwzięcie 1.2.2 

Wzmocnienie więzi społecznych. 

Wniosek o powierzenie grantu spełnił minimalne wymagania jeżeli otrzyma co 

najmniej 27 pkt. spośród 51 możliwych do otrzymania w ramach wszystkich kryteriów 

wyboru grantów obowiązujących dla Przedsięwzięcia 1.2.2. 

 

 


