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ANKIETA NA TEMAT 

 ZMIANY LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI 
 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” na podstawie pkt.  10 Procedury 

ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji w ramach wdrażania LSR przez Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”  zwraca się z prośbą o wyrażenie opinii na temat 

zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji. 
 

W związku ze zmianą 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 Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 zaistniała konieczność dostosowania lokalnych kryteriów 

wyboru operacji do aktualnie obowiązujących przepisów. 

W związku z powyższym przygotowano projekt zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji 

-  uprzejmie prosimy o przedstawienie swojej opinii odnośnie proponowanej zmiany. 

METRYCZKA: 
Status na rynku pracy: 

   Osoba (fizyczna, prawna 

lub inna) prowadząca 

działalność gospodarczą  

  Zatrudniony/a w rolnictwie 

  Zatrudniony/a poza 

rolnictwem 

  Uczący się/studiujący 

  Osoba bezrobotna 

  Inny typ, jaki? …….. 

Wykształcenie: 

  podstawowe 

  zasadnicze zawodowe 

  średnie 

  policealne 

  licencjat, inżynier 

  wyższe magisterskie 

  inne 

Wielkość gospodarstwa rolnego:  

  nie posiadam gospodarstwa 

rolnego 

  do 5 ha  

  5-10 ha  

  11-20 ha  

  21-50 ha 

  >50 ha 

Osoba niepełnosprawna 

  Tak, osoba posiadająca 

orzeczenie o 

niepełnosprawności 

  Nie 

Płeć: 

  Kobieta 

  Mężczyzna 

Wiek przedział 

  do 24 lat 

  25-34 lat  

  35-50 lat  

  >50 lat 

 

Gmina: 

  Bircza      

  Krasiczyn 

  Fredropol 

  Medyka                    

 

  Przemyśl 

  Orły 

  Stubno 

  Żurawica 

 

*POLE NIEOBOWIĄZKOWE 

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na udział w konsultacjach odnośnie zmiany kryteriów 

w przyszłości prosimy o podanie imienia oraz maila w celu przesłania informacji z prośbą 

o jej wypełnienie. 

 

IMIĘ …………………………………..    E-MAIL: ………………………………………………….. 
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Lokalne kryteria wyboru operacji  

polegającej na rozwoju działalności gospodarczej 
 

PROPOZYCJA USUNIĘCIA KRYTERIUM 

Kryterium 1:  Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do 

utrzymania przez okres nie krótszy niż 2 lata – w przeliczeniu na pełne etaty tj. pełny etat = 

1 miejsce pracy. 

 

Uzasadnienie: 

Nowelizacja przepisów Rozporządzenia MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 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 Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 2 września 2020 roku 

zmieniła zobowiązania przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą w zakresie 

obowiązku utrzymania miejsc pracy. Zgodnie z nowymi zapisami Beneficjenci mają jedynie 

obowiązek utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy, bez określonego terminu ich utrzymania.  

Mając na uwadze wprowadzoną zmianę przeanalizowano zasadność kryterium „Liczba miejsc pracy 

utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres 2 lat – w przeliczeniu na 

pełen etat tj. pełen etat = 1 miejsce pracy”. Zgodnie z dotychczas obowiązującym kryterium 

Beneficjenci otrzymywali punkty za liczbę utworzonych i utrzymanych miejsc pracy, do czego byli 

później zobowiązani zapisami umowy o przyznanie pomocy. Obecnie zapisy zobowiązują tylko do 

utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy (niezależnie od deklaracji beneficjenta we wniosku 

o przyznanie pomocy). W związku z tym przyznawanie punktów za utworzenie i utrzymanie miejsc 

pracy jest bezzasadne, gdyż nie będę oni do tego później zobowiązani zapisami w umowie. Sytuacja ta 

może spowodować jedynie sztuczne wpisywanie większej liczby planowanych do utworzenie 

i utrzymania miejsc pracy w celu zdobycia większej ilości punktów. Aby uniknąć takiej sytuacji 

i przeprowadzić ocenę wniosków w najbardziej racjonalny sposób proponuje się usunięcie 

wskazanego wyżej kryterium. 

 

OPINIA:  Proponowana zmiana jest racjonalna. 

                               

                                            TAK                                                    NIE* 

 

 

* W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE, prosimy o podanie uzasadnienia lub propozycji 

zamiany kryterium. 
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UZASADNIENIE / PROPOZYCJA  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Dziękujemy za wyrażenie opinii! 


