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Kluczbork, 13.04.2017r.  

Raport z konsultacji społecznych dotyczących zmian w Lokalnych 

Kryteriach Wyboru Operacji. 

 

Dnia 30 marca 2017r. Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z procedurą rozpoczął 

konsultacje społeczne dotyczące zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji, 

podejmując uchwałę nr 1/3/2017 z dnia 20 marca 2017r., do której niniejsze kryteria stanowią 

załącznik nr 1. 

Proponowane zmiany zaznaczone były kolorem czerwonym. 

Uwagi do propozycji zmiany kryteriów kierować można było na adres mailowy 

biuro@dolinastobrawy.pl,  lub osobiście do biura stowarzyszenia w nieprzekraczalnym 

terminie do 7 kwietnia 2017r. do godziny 15.00. 

W ramach konsultacji 7.04.2017r. wpłynęła jedna poniższa uwaga. 

PROPOZYCJA ZMIANY LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI 

Proponowana definicja kryterium nr 2 – innowacyjność projektu: 

Innowacja to wdrożenie na rynek lokalny (teren LGD) nowego produktu/ usługi/towaru. 

• Projekt innowacyjny na terenie LGD wówczas, gdy wnioskodawca wdroży na rynek  

produkty/ usługi/towary innowacyjne, które stanowić będą  powyżej 50% zakładanego 

wartościowego poziomu  sprzedaży produktów / usług / towarów zgodnie z Biznesplanem   

z Tabelą 3.2.Zakładany ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży produktów / usług / 

towarów – 2 pkt 

Propozycja zmiany kryterium nr 2 – innowacyjność projektu: 

Proponujemy, aby pozostała dotychczasowa definicja i sposób oceniania dotyczący tego 

kryterium, to jest: 

Innowacja (innovation) to wdrożenie nowego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, 

nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, 

organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. 

Uprzednia definicja w prosty sposób określa zasady przyznawania punktów, dla projektów 

wdrażających nową usługę lub produkt na określonym terenie i w określonej skali.  

Uzasadnienie: 



 

 

 

 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” 

Rynek 1, 46-200 Kluczbork 

tel.: 77 413 11 38, tel. kom.: 530 111 550 

e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl    www.dolinastobrawy.pl 

Proponowane punktowanie kryterium nr 2 w związku z naborem na rozwój 

przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność – rozwój działalności gospodarczej nie współgra z jej definicją.  

Proponowana zmiana kryterium nr 2 wymagać będzie od przedsiębiorstw zmiany profilu 

działalności gospodarczej. Nowy produkt lub usługa wprowadzona w ramach dofinansowania 

będzie łączyła się ze zmianą przeważającego PKD dla działalności gospodarczej, co nie 

zawsze jest możliwe dla przedsiębiorcy, który w ramach dofinansowania wprowadza nowy 

produkt – przykładowo usprawniający działanie innych aspektów całego przedsiębiorstwa lub 

nowej usługi – wprowadzanej jako jednej z wielu innych usług, dzięki którym 

przedsiębiorstwo prowadziło dotychczasową działalność. 

Proponowany system oceny tego kryterium w ramach dofinansowania wiąże się ze zmianą 

specjalizacji przedsiębiorstwa, nie natomiast na usprawnieniu jego funkcjonowania. 

 

Zarząd na posiedzeniu podjął decyzję o nieuwzględnieniu uwagi, gdyż proponowana zmiana 

kryterium nr 2 nie wymaga od przedsiębiorstw zmiany profilu działalności gospodarczej. 

Nowy produkt lub usługa wprowadzona w ramach dofinansowania nie będzie łączyła się ze 

zmianą przeważającego PKD dla działalności gospodarczej. Proponowany system oceny tego 

kryterium w ramach dofinansowania nie wiąże się ze zmianą specjalizacji przedsiębiorstwa. 

Innowacyjność projektu badana będzie jedynie w kontekście rozwijanej działalności  

w ramach zaplanowanej operacji (jednego kodu PKD). Rada Decyzyjna nie będzie badała 

całości działalności przedsiębiorstwa gdyż nawet nie posiada takich danych. Tabela 3.2  

w biznesplanie tyczy się jedynie planowanego poziomu sprzedaży w ramach zaplanowanej 

operacji, a nie planowanego poziomu sprzedaży wszystkich produktów lub usług 

świadczonych przez firmę. 

Na powyższą uwagę udzielona została odpowiedź.  

W związku z powyższym na zebraniu Zarządu 11.04.2017r. zostały zatwierdzone Lokalne 

Kryteria Wyboru Operacji  uchwałą nr 5/4/2017 z 11.04.2017r., do której stanowią one 

załącznik nr 1. 


