
ZMIANY W PODRĘCZNIKU BENEFICJENTA PODDZIAŁANIA 19.2 (…) 

1. 2.4 Zintegrowanie w ramach operacji. Strona od 24 do 26 (PDF) - wprowadza się następującą 

zmianę: 

„W zintegrowaniu ocenie podlega, czy realizacja operacji przyczyni się do integracji/zacieśnienia 

współpracy podmiotów należących do różnych sektorów. Ocena dokonywana jest w oparciu o 

przedłożone wraz z wnioskiem porozumienie/list intencyjny/ deklarację podmiotu - określające 

zakres współpracy, gdzie punkty przyznaje się w przypadku, gdy operacja  będzie realizowana 

przy współpracy przedstawicieli należących do co najmniej dwóch różnych  sektorów”. 

2. 3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej. 3.1.1 Wymagania dotyczące wnioskodawców  

Strona 33 - wprowadza się następującą zmianę: 

„Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 80 tys. zł” 

3.1.2 Wysokość dofinansowania i rodzaj wsparcia. Strona 34 - Wprowadza się następujące zmiany: 

„Dofinansowanie w przypadku podejmowania działalności gospodarczej wynosi 80 tys. zł i nie 

jest wymagany wkład własny.” 

3. Kryteria wyboru operacji. 7.8 Kryteria. Strona 51 (PDF) - Wprowadza się następujące zmiany: 

Krok III ocena strategiczna, której przedmiotem jest badanie spójności operacji z priorytetami 

PROW  2014-2020 i obejmująca następujące kryteria: 

 INNOWACYJNOŚĆ  

 ZINTEGROWANIE 

 OCHRONA ŚRODOWISKA I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU 

 WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA  

 GRUPY DEFAWORYZOWANE/WYKLUCZONE 

 MIEJSCA PRACY  

 LOKALIZACJA 

 

4. Wartości referencyjne wskaźników produktu i rezultatu (…)  - załącznik do Podręcznika 

beneficjenta Podziałania 19.2 (…) 

Przedsięwzięcie 1.1.1 
Innowacje na rzecz rozwoju regionu  

- wsparcie przetwórstwa owocowo-warzywnego 
Zakres tematyczny: Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych 

Nazwa wskaźnika produktu 
Liczba nowych podmiotów gospodarczych działających  

w ramach przetwórstwa lokalnego 

Wartość referencyjna 1 szt. 

Efektywność kosztowa  
dla pojedynczego wskaźnika 

produktu 
100 000,00 zł 

Nazwa wskaźnika rezultatu Liczba powstałych miejsc pracy w ramach przetwórstwa lokalnego 

Wartość referencyjna 1 

 

Przedsięwzięcie 1.3.1 

Wsparcie tworzenia miejsc pracy, w tym w ramach samozatrudnienia. 
Preferencje przedmiotowe: transport pasażerski, usługi dla mieszkańców  

wg PKD, którego dotyczy operacja (nie dotyczy handlu i produkcji),  
w tym w ramach zanikających zawodów, miejsca opieki nad osobami zależnymi, 

inwestycje związane z ochroną środowiska 
Zakres tematyczny: Podejmowanie działalności gospodarczej 

Nazwa wskaźnika produktu Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa 

Wartość referencyjna 1 szt. 

Efektywność kosztowa  
dla pojedynczego wskaźnika 

80 000,00 zł 



produktu 

Nazwa wskaźnika rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy 

Wartość referencyjna 1 

 
 

Przedsięwzięcie 2.1.2 
Rozwój usług w zakresie kultury 

Zakres tematyczny: Zachowanie dziedzictwa lokalnego 

Nazwa wskaźnika produktu 
Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu 

szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego 

Wartość referencyjna 1 szt. 

Efektywność kosztowa  
dla pojedynczego wskaźnika 

produktu 
20 668,00 zł 

Nazwa wskaźnika rezultatu 
Liczba wyposażenia w ramach 

wsparcia 
Liczba osób, które skorzystały  

z nowych usług 

Wartość referencyjna 2 100 

 
 

Przedsięwzięcie 2.1.2 
„Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej  

ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin”  
Zakres tematyczny: Zachowanie dziedzictwa lokalnego 

Nazwa wskaźnika produktu Liczba kompleksowych ofert dostosowanych do potrzeb członków rodzin 

Wartość referencyjna 1 szt. 

Efektywność kosztowa  
dla pojedynczego wskaźnika 

produktu 
24 928,00 zł 

Nazwa wskaźnika rezultatu 
Liczba członków rodzin, które skorzystały z kompleksowej oferty  

spędzania czasu wolnego 

Wartość referencyjna 387 

 


