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Załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze wniosków 5D/2019 

 

 

 

Załącznik nr 5 do Umowy Ramowej nr 00020-6933-UM0210020/15 

PROCEDURA USTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY 

 

I. CEL PROCEDURY: 

 

§ 1 

Celem Procedury jest określenie sposobu ustalania kryteriów wyboru dla operacji realizowanych przez 

podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych. 

 

Kryteria wyboru wniosków przyjmowane są uchwałą WZC. Kryteria wyboru zostały opracowane przez Zarząd 

LGD na podstawie diagnozy i analizy SWOT i skonsultowane z Zarządem, Zespołem Partycypacyjnym oraz 

lokalną społecznością za pomocą strony internetowej LGD oraz podczas spotkań i konsultacji projektu LSR. 

Szczegółowe wytyczne, na podstawie, których ustalano kryteria zawiera rozdział VI LSR. Dla każdego kryterium 

ustalono minimalny próg punktowy, jaki musi spełniać wniosek, aby mógł być wybrany do finansowania. 

Kierowano się w tym przypadku określonymi kryteriami, które muszą być spełnione, ważnymi z punktu widzenia 

LGD dla realizacji określonego celu, a wynikającymi z analizy SWOT i diagnozy obszaru.  

 

II. PRZEBIEG PROCEDURY: 

 

§ 2 

1. Kryteria wyboru wniosków przyjmowane są zgodnie z zapisami w Statucie Stowarzyszenia LGD Trzy 

Doliny.  

2. Zarząd LGD dokonuje zmian kryteriów wyboru, na wniosek:  

a)Rady,  

b)co najmniej 10% członków LGD,  

c)z własnej inicjatywy.  

3. Zarząd dokonuje zmian kryteriów wyboru operacji na podstawie wezwań Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa kujawsko -pomorskiego,  

4. Wniosek o którym mowa w § 2 ust.2 w zakresie dokonania zmiany kryteriów musi być złożony do Zarządu 

w formie pisemnej i zawierać:  

a) uzasadnienie proponowanych zmian,  
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b) określenie wpływu na osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników produktu, rezultatu  

i oddziaływania.  

5. Do wniosku, o którym mowa w § 2 ust.2, wnioskodawca załącza:  

propozycje kryteriów, które: posiadają metodologię wyliczania, są mierzalne albo zawierają 

szczegółowy opis wyjaśniający sposób oceny wskazujący wymagania konieczne do spełnienia danego 

kryterium, niebudzące wątpliwości interpretacyjnych, posiadają dodatkowe opisy, definicje oraz 

sposób przyznawania wag nie budzi wątpliwości;  

uzasadnienie każdego proponowanego kryterium  

 

§ 3 

1. Kryteria wyboru operacji zaproponowane we wniosku, o którym mowa w § 2 ust.2, przed posiedzeniem, 

na którym są przyjmowane, poddawane są konsultacjom:  

a) na forum Zarządu lub konsultacją z członkami Rady,  

b) ze społecznością lokalną.  

2. Konsultacje, o których mowa powyżej, Biuro ogłasza na stronie internetowej prowadzonej przez 

Stowarzyszenie co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem Zarządu, na którym podejmowana jest 

uchwała w sprawie przyjęcia zmienionych kryteriów wyboru operacji.  

3. Przed podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zmienionych kryteriów wyboru operacji Zarządowi 

przedstawiane są wyniki przeprowadzonych konsultacji zawierające                             w szczególności:  

a) sposób i termin ogłoszenia konsultacji,  

b) zestawienie uwag do proponowanych kryteriów ze wskazaniem imienia i nazwiska                       lub 

nazwy zgłaszającego.  

§ 4 

1. Podmiotom uczestniczącym w konsultacjach, o których mowa powyżej, wysyłana jest informacja o 

przyjętych kryteriach wyboru operacji.  

2. Informacja o przyjętych kryteriach wyboru operacji publikowana jest na stronie Internetowej 

stowarzyszenia.  

 

§ 5 

Zmienione kryteria wyboru obowiązują dla Konkursów ogłaszanych  przez   Zarząd Województwa  po podjęciu 

uchwały o zmianie kryteriów 
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Załączniki nr 1 do Procedury ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany 
 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI 

 
ZAKRES TEMATYCZNY PROW: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE I:  POPRAWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ I KULTURALNEJ 
(maksymalna liczba punktów- 70 PKT minimalna liczba punktów – 30 PKT) 

KRYTERIA FORMALNE 

KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM 

1. 

Wniosek o dofinansowanie operacji 

złożony został we właściwym 

terminie i miejscu, w odpowiedzi na 

właściwy konkurs 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o  przyznanie pomocy w terminie i miejscu oraz w odpowiedzi 

na właściwy konkurs 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

2. 

Zakres operacji jest zgodny z 

zakresem tematycznym, który został 

wskazany w ogłoszeniu o naborze 

Ocenie podlega, czy zakres objęty planowaną operacją, zgodny jest z zakresem tematycznym wskazanym w 

ogłoszeniu o naborze 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

KRYTERIUM ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR I PROW 2014-2020 

1. 
Operacja jest zgodna z Lokalną 

Strategią Rozwoju 

Ocenie podlega, czy operacja zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie 

zaplanowanych w LSR wskaźników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

2. 
Operacja jest zgodna z PROW 2014-

2020 

Ocenie podlega, czy operacja jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej 

operacji, w tym: 

- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków 

- zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru  

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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LOKALNE KRYTERIA WYBORU 

KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM 
PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZOWANEJ 

OPERACJI 

WPŁYW PLANOWANEJ 

OPERACJI NA OSIĄGNIECIE 

ZAKŁADANYCH CELÓW LSR 

PUNKTACJA 

1. 

Operacja 

realizowana w 

miejscowości 

zamieszkałej przez 

mniej niż 5 tys. 

mieszkańców 

zameldowanych 

na pobyt stały 

Ocenie podlega miejsce realizacji operacji 

W przypadku, gdy operacja będzie 

realizowana w kilku miejscowościach 

jednocześnie, punkty zostaną przyznane 

jedynie w momencie, gdy każda z tych 

miejscowości zamieszkana jest przez mniej 

niż 5 tys. mieszkańców zameldowanych na 

pobyt stały.  

 

Kryterium  będzie  weryfikowane  na  

podstawie zaświadczeń z urzędów 

gmin/miast wg. stanu na ostatni dzień roku   

poprzedzającego   rok składania wniosku   

Realizacja operacji wpłynie  na zwiększenie 

dostępności  do  infrastruktury turystycznej, 

sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej 

w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców 

Realizacja operacji w 

miejscowościach do 5 tys. 

mieszkańców wpłynie na 

realizację   Celu szczegółowego 

I.1 

Polepszenie warunków spędzania 

czasu wolnego przez 

mieszkańców i turystów oraz 

wpłynie na osiągniecie  Celu 

ogólnego I:  Rewitalizacja 

społeczna 

Operacja realizowana w miejscowości zamieszkałej przez 

mniej niż 5 tys. mieszkańców,  wg stanu na 31 grudnia 

poprzedzającego rok złożenia wniosku: 

Miejscowość przez mniej niż  5tys. mieszkańców – 5 PKT 

Miejscowość powyżej 5tys.mieszkańców  – 0 PKT 

 

 

2. 

Operacja 

wykorzystuje 

lokalne zasoby: 

a)ludzkie 

b)kulturowe, 

c)historyczne 

d)przyrodnicze 

Ocenie podlega zakres wykorzystania 

zasobów lokalnych. Do zasobów lokalnych 

zaliczamy zasoby ludzkie, kulturowe, 

historyczne i przyrodnicze. Przez zasoby 

lokalne rozumie się wszelkiego rodzaju 

dobra materialne i niematerialne unikalne i 

charakterystyczne dla obszaru LGD. Przez 

zasoby przyrodnicze rozumie się m.in.: 

parki, ścieżki przyrodnicze, rezerwaty, 

pomniki przyrody, zbiorniki wodne, lasy, 

łąki. Przez zasoby kulturowe rozumie się 

m.in.: obrzędy, legendy, obiekty 

zabytkowe związane z lokalną kulturą. 

Przez zasoby historyczne rozumie się m.in.: 

szlaki turystyczne, obiekty i wartości 

związane z historią miejscowości i jej 

mieszkańców. Przez zasoby ludzkie rozumie 

się m.in.: osoby i ich kwalifikacje,  

wolontariuszy a także lokalnych 

usługodawców z usług których będą 

Realizacja operacji przyczyni się do 

kompleksowych przedsięwzięć, 

wykorzystujących lokalne zasoby i potencjał 

obszaru LGD 

Operacje wykorzystujące lokalne 

zasoby ludzkie, kulturowe, 

historyczne i przyrodnicze 

przyczynią się do kompleksowej 

realizacji LSR, a tym samym lepszej 

realizacji  Celu szczegółowego I.1 

Polepszenie warunków spędzania 

czasu wolnego przez 

mieszkańców i turystów oraz 

wpłynie na osiągniecie  Celu 

ogólnego I:  Rewitalizacja 

społeczna 

Operacja zakłada wykorzystanie zasobów lokalnych: 

dwóch lub więcej zasobów – 10 PKT 

jednego zasobu – 5 PKT  

operacja nie wykorzystuje żadnego lokalnego zasobu – 0 

PKT 
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korzystać wnioskodawcy (wykorzystanie 

potencjału mieszkańców).  

LGD nie zamyka listy sposobów 

wykorzystania lokalnych zasobów. 

Zadaniem Wnioskodawcy jest 

szczegółowo opisać, w jaki sposób 

zamierza wykorzystać lokalne zasoby 

obszaru oraz uzasadnić w jaki sposób 

wykorzystanie wskazanych zasobów 

wpłynie na realizację celów opisywanego 

projektu 

Realizacja operacji przyczyni się do 

lepszego wykorzystania walorów 

przyrodniczo-krajobrazowych, dziedzictwa 

historyczno-kulturowego, lokalnych 

surowców, w tym produktów rolnych i 

leśnych, zaangażowania w realizację 

projektu/inwestycji lokalnych 

usługodawców i producentów. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o 

zapisy we wniosku o przyznanie pomocy 

oraz Oświadczenia Wnioskodawcy. 

 

Kryterium jest subiektywną oceną członka 

Rady LGD 

3. 

Operacja dotyczy 

kompleksowej 

inwestycji w 

kulturę, rekreację  

i turystykę 

Ocenie podlega zakres realizowanej 

operacji i jej zasięg inwestycyjny. 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie 

Wniosku o przyznanie pomocy oraz 

załączników do wniosku 

Operacje dotyczące wskazanych zakresów 

przyczynią się do zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców  

i turystów w zakresie ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury 

Operacje o wskazanych 

zakresach wpłyną na realizację 

Celu szczegółowego I.1 

Polepszenie warunków spędzania 

czasu wolnego przez 

mieszkańców i turystów oraz 

wpłynie na osiągniecie  Celu 

ogólnego I:  Rewitalizacja 

społeczna 

Operacja obejmuje inwestycję dotyczącą następujących 

czynników: kultura, turystyka, rekreacja: 

 

1. 3 czynników  – 20 PKT 

2. 2 czynniki – 10 PKT 

3. 1 czynnik – 5 PKT 

4. Operacja nie dotyczy żadnego czynnika – 0 PKT 
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4. 

Wnioskodawca 

posiada 

doświadczenie w 

realizacji projektów 

dofinansowanych 

ze środków 

zewnętrznych 

Ocenie podlega doświadczenie 

wnioskodawcy w realizacji projektów 

dotyczących promocji i zachowania 

lokalnego dziedzictwa, w tym produktów i 

usług lokalnych  oraz ubiegających się o 

dofinansowanie zewnętrzne. 

Doświadczenie weryfikowane będzie na 

podstawie złożonego oświadczenia 

wnioskodawcy zawierającego informację 

o nr podpisanej i zrealizowanej umowy na 

dofinansowanie realizacji inwestycji ze 

środków zewnętrznych. 

Posiadanie przez wnioskodawcę 

doświadczenia w realizacji projektów 

przyczyni się do prawidłowej realizacji 

projektu bez ryzyka zwrotu środków 

finansowych, a tym samym lepszej realizacji 

LSR 

Kryterium przyczyni się do 

kompleksowej realizacji LSR, a tym 

samym lepszej realizacji  Celu 

szczegółowego 

Celu szczegółowego I.1 

Polepszenie warunków spędzania 

czasu wolnego przez 

mieszkańców i turystów oraz 

wpłynie na osiągniecie  Celu 

ogólnego I:  Rewitalizacja 

społeczna 

Wnioskodawca posiada doświadczenie  

w realizacji:  

1.Dwóch  lub więcej projektów – 10 PKT 

2. Jednego projektu – 5 PKT 

3. Wnioskodawca nie posiada doświadczenia  

w realizacji projektów – 0 PKT 

5. Wkład własny 
 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca 

zamierza realizować operację również ze 

środków własnych. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o 

zapisy we wniosku o przyznanie pomocy 

oraz w Biznesplanie. 

 

Współfinansowanie operacji z udziałem 

środków własnych beneficjenta, pozwoli na 

dofinansowanie większej liczby projektów w 

ramach LSR 

Zastosowanie tego kryterium wpłynie 

na zwiększenie liczby składanych 

projektów, co w efekcie zapewni 

większy zasięg oddziaływania LSR. 

Kryterium to przyczyni się do 

możliwości rozdzielenia posiadanych 

środków finansowanych na większą 

liczbę operacji, a tym samym 

wsparcie większej liczby 

beneficjentów w ramach działania.  
 

Wprowadzenie tego kryterium 

przyczyni się do realizacji i 

lepszego osiągnięcia wszystkich 

celów strategii 

LGD preferuje operacje, w których udział wkładu 

własnego :  

1) jest większy od wymaganego o minimum 11 

punktów procentowych włącznie i więcej -15 

pkt 

2) jest większy od wymaganego od 6 do 10,99 

punktów procentowych – 10 pkt 

3) jest większy od 0,01 do 5,99 punktów 

procentowych – 5 pkt 

4) jest równy wymaganiom – 0 pkt 

 

6. 

Wnioskodawca 

korzystał z 

udzielonego przez 

LGD doradztwa 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca w 

okresie od ogłoszenia naboru do momentu 

złożenia wniosku o przyznanie pomocy  

skorzystał z doradztwa osobistego 

prowadzonego przez LGD. 

 Kryterium weryfikowane w oparciu o kartę 

doradztwa. 

Wnioski przygotowane dzięki doradztwu 

przez LGD będą lepiej opracowane oraz w 

większym stopniu będą realizować założone 

cele LSR.   

Wprowadzenie tego kryterium 

przyczyni się do realizacji i 

lepszego osiągnięcia wszystkich 

celów strategii 

Wnioskodawca w okresie od ogłoszenia naboru do 

momentu złożenia wniosku korzystał z doradztwa LGD: 

TAK – 10 PKT 

NIE –    0 PKT 
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ZAKRES TEMATYCZNY PROW: ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE II: ZACHOWANIE  LOKALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, PRZYRODNICZEGO I TURYSTYCZNEGO 

(maksymalna liczba punktów- 70 PKT minimalna liczba punktów – 30 PKT) 

 

KRYTERIA FORMALNE 

KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM 

1. 

Wniosek o dofinansowanie operacji złożony 

został we właściwym terminie i miejscu, w 

odpowiedzi na właściwy konkurs 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o  

przyznanie pomocy w terminie i miejscu, oraz w odpowiedzi 

na właściwy konkurs 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

2. 

Zakres operacji jest zgodny z zakresem 

tematycznym, który został wskazany w 

ogłoszeniu o naborze 

Ocenie podlega, czy zakres objęty planowaną operacją, 

zgodny jest z zakresem tematycznym wskazanym w 

ogłoszeniu o naborze 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

KRYTERIUM ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR I PROW 2014-2020 

1. 
Operacja jest zgodna z Lokalną 

Strategią Rozwoju 

Ocenie podlega, czy operacja zakłada realizację celów głównych i 

szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników. 
Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

2. 
Operacja jest zgodna z PROW 

2014-2020 

Ocenie podlega, czy operacja jest zgodna z programem, w ramach 

którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym: 

- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków 

- zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach 

naboru 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 
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LOKALNE KRYTERIA WYBORU 

KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM 

PRZEWIDYWANE 

EFEKTY REALIZOWANEJ 

OPERACJI 

WPŁYW PLANOWANEJ OPERACJI NA OSIĄGNIECIE 

ZAKŁADANYCH CELÓW LSR 
PUNKTACJA 

1. 

Operacja 

realizowana w 

miejscowości 

zamieszkałej przez 

mniej niż 5 tys. 

mieszkańców 

zameldowanych na 

pobyt stały 

Ocenie podlega miejsce realizacji 

operacji 

W przypadku, gdy operacja będzie 

realizowana w kilku miejscowościach 

jednocześnie, punkty zostaną przyznane 

jedynie w momencie, gdy każda z tych 

miejscowości zamieszkana jest przez 

mniej niż 5 tys. mieszkańców 

zameldowanych na pobyt stały.  

 

Kryterium  będzie  weryfikowane  na  

podstawie zaświadczeń z urzędów 

gmin/miast wg. stanu na ostatni dzień 

roku   poprzedzającego   rok składania 

wniosku   

Realizacja operacji 

wpłynie  na zwiększenie 

dostępności  do  

infrastruktury turystycznej, 

sportowej, rekreacyjnej i 

kulturalnej 

w miejscowościach do 5 

tys. mieszkańców 

Realizacja operacji w miejscowościach do 5 tys. 

mieszkańców wpłynie na realizację   Celu 

szczegółowego I.1 

Polepszenie warunków spędzania czasu wolnego przez 

mieszkańców i turystów oraz wpłynie na osiągniecie  

Celu ogólnego I:  Rewitalizacja społeczna 

Operacja realizowana w miejscowości zamieszkałej 

przez mniej niż 5 tys. mieszkańców,  wg stanu na 31 

grudnia poprzedzającego rok złożenia wniosku: 

Miejscowość przez mniej niż  5tys. mieszkańców – 5 PKT 

Miejscowość powyżej 5tys.mieszkańców  – 0 PKT 

 

 

2. 
Obszar 

oddziaływania 

operacji 

Ocenie podlega poziom oddziaływania 

zaplanowanej operacji. Im większy 

zasięg oddziaływania zaplanowanej 

operacji, tym większa wiedza i 

świadomość lokalnego dziedzictwa. 

Kryterium weryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku i załącznikach do 

wniosku. 

Realizacja operacji 

przyczyni się do wzrostu 

świadomości 

mieszkańców i turystów, 

dotyczącej  walorów 

przyrodniczych, 

kulturowych  

i turystycznych oraz 

produktów lokalnych 

obszaru LGD 

Operacje o szerokim zasięgu oddziaływania przyczynią 

się do realizacji  Celu szczegółowego I.1 

Polepszenie warunków spędzania czasu wolnego przez 

mieszkańców i turystów oraz wpłynie na osiągniecie  

Celu ogólnego I:  Rewitalizacja społeczna 

Operacja swym zasięgiem obejmuje: 

1.Wszystkie gminy obszaru LGD-10 PKT 

2.Co najmniej 50 % gmin obszaru LGD – 5 PKT 

3.Mniej niż 50 % gmin obszaru LGD – 0 PKT 

 

3. 

Operacja dotyczy 

obiektu 

zabytkowego lub 

obiektu dziedzictwa 

kulturowego  

Ocenie podlega zakres planowanej 

operacji. Premiowane będą operacje 

dotyczące obiektów wpisanych do 

rejestru zabytków lub ewidencji 

zabytków.  

Kryterium weryfikowane będzie na 

podstawie wniosku wraz z załącznikami 

Na terenie LGD występuje 

wiele obiektów 

zabytkowych, w tym 

również sakralnych, 

wymagających prac 

konserwatorskich                    

i restauratorskich. 

Operacja przyczyni się prawidłowej realizacji   Celu 

szczegółowego I.1 

Polepszenie warunków spędzania czasu wolnego przez 

mieszkańców i turystów oraz wpłynie na osiągniecie  

Celu ogólnego I:  Rewitalizacja społeczna 

Operacja obejmuje: 

 

1. Dwa lub więcej obiektów zabytkowych lub obiektów 

dziedzictwa kulturowego– 10 PKT 

2.Jeden obiekt zabytkowy lub obiekt dziedzictwa 

kulturowego – 5 PKT 

3.Operacja nie dotyczy obiektu zabytkowego lub 
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oraz zaświadczenia o wpisie zabytku do  

rejestru zabytków lub ewidencji 

zabytków. 

Realizacja tych operacji 

przyczyni się do 

zachowania lokalnego 

dziedzictwa 

historycznego                 i 

kulturowego 

obiektu dziedzictwa kulturowego – 0 PKT 

4. 

Operacja w swoim  
zakresie obejmuje  
wyposażenie 
podmiotów 
działających w sferze  
kultury (zespoły 

ludowe, orkiestry, 

stowarzyszenia domy 

kultury etc.) 

Ocenie  podlega,  czy wnioskodawca 

założył w projekcie  zadania  

polegające na  wyposażeniu 

podmiotów działających w sferze 

kultury, kultywujących lokalne 

dziedzictwo. 

  

Kryterium weryfikowane w oparciu o 

zapisy we wniosku o przyznanie 

pomocy oraz załączników do wniosku 

Wnioski  uwzględniające  

wyposażenie  podmiotów  

i  działających w   sferze   

kultury będą 

odpowiedzią na 

zdiagnozowany   problem 

braku lub niskiej jakości 

wyposażenia  

podmiotów,   

działających w sferze 

kultury, kultywujących 

lokalne dziedzictwo. 

Kryterium przyczyni się do kompleksowej realizacji LSR, a 

tym samym lepszej realizacji  Celu szczegółowego I.1 

Wzmocnienie funkcji turystycznej obszaru poprzez 

wspieranie lokalnego produktu, zachowanie dziedzictwa 

kulturowego i promocję obszaru LGD oraz wpłynie na 

osiągniecie  Celu ogólnego: I . Rewitalizacja społeczna 

Operacja w swoim zakresie  
obejmuje wyposażenie podmiotów działających   
w  sferze kultury: 
1. TAK -10 PKT 
2. NIE – 0 PKT  

 

5. 

Wnioskodawca 

posiada 

doświadczenie w 

realizacji projektów 

dofinansowany ze 

środków 

zewnętrznych 

Ocenie podlega doświadczenie  

wnioskodawcy                    w realizacji 

projektów dotyczących promocji  

i zachowania lokalnego dziedzictwa, w 

tym produktów i usług lokalnych  oraz 

ubiegających się                   

o dofinansowanie zewnętrzne. 

Doświadczenie weryfikowane będzie na 

podstawie złożonego oświadczenia 

wnioskodawcy zawierającego 

informację o nr podpisanej i 

zrealizowanej umowy na 

dofinansowanie realizacji inwestycji ze 

środków zewnętrznych. 

Posiadanie przez 

wnioskodawcę 

doświadczenia w 

realizacji projektów o 

podobnym charakterze, 

przyczyni się do 

prawidłowej realizacji 

projektu bez ryzyka 

zwrotu środków 

finansowych, a tym 

samym lepszej realizacji 

LSR 

Kryterium przyczyni się do kompleksowej realizacji LSR, a 

tym samym lepszej realizacji  Celu szczegółowego 

Celu szczegółowego I.1 

Polepszenie warunków spędzania czasu wolnego przez 

mieszkańców i turystów oraz wpłynie na osiągniecie  

Celu ogólnego I:  Rewitalizacja społeczna 

Wnioskodawca posiada doświadczenie  

w realizacji:  

1.Dwóch  lub więcej projektów – 10 PKT 

2. Jednego projektu – 5 PKT 

3. Wnioskodawca nie posiada doświadczenia  

w realizacji projektów – 0 PKT 

6. Wkład własny 
 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca 

zamierza realizować operację również 

ze środków własnych 

Współfinansowanie 

operacji z udziałem 

środków własnych 

beneficjenta, pozwoli na 

dofinansowanie większej 

liczby projektów                            

w ramach LSR 

 

Wprowadzenie tego kryterium przyczyni się do realizacji               

i lepszego osiągnięcia wszystkich celów strategii 

LGD preferuje operacje, w których udział wkładu 

własnego :  

1) jest większy od wymaganego o minimum 11 

punktów procentowych włącznie i więcej -

15 pkt 

2) jest większy od wymaganego od 6 do 10,99 

punktów procentowych – 10 pkt 

3) jest większy od 0,01 do 5,99 punktów 

procentowych – 5 pkt 
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4) jest równy wymaganiom – 0 pkt 

 

7. 

Wnioskodawca 

korzystał z 

udzielonego przez 

LGD doradztwa 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca w 

okresie od ogłoszenia naboru do 

momentu złożenia wniosku o przyznanie 

pomocy skorzystał z doradztwa 

osobistego prowadzonego przez LGD. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o 

kartę doradztwa. 

Wnioski przygotowane 

dzięki doradztwu przez 

LGD będą lepiej 

opracowane oraz w 

większym stopniu będą 

realizować założone cele 

LSR.   

Wprowadzenie tego kryterium przyczyni się do realizacji i 

lepszego osiągnięcia wszystkich celów strategii 

Wnioskodawca w okresie od ogłoszenia naboru do 

momentu złożenia wniosku korzystał z doradztwa LGD: 

TAK – 10 PKT 

NIE –   0 PKT 

 

  



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie” 
 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  „TRZY DOLINY” 
86-022 Dobrcz, Gądecz 33 
tel/fax:    + 48 52 55 11 687     e-mail: lgd.trzydoliny@gmail.com 

tel. kom. + 48 795 423 090      www.trzydoliny.eu  

 

 
 

ZAKRES TEMATYCZNY PROW: WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PRZEZ PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY 

ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH, TAKŻE Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE III: DZIAŁANIA SŁUŻĄCE EDUKACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I PODNOSZENIU 

KOMPETENCJI, WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI OSÓB ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE LSR 

(maksymalna liczba punktów- 45 PKT, minimalna liczba punktów – 20 PKT) 

 

KRYTERIA FORMALNE 

KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM 

1. Wniosek o dofinansowanie operacji złożony został we 

właściwym terminie i miejscu, w odpowiedzi na właściwy 

konkurs 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o  przyznanie pomocy w terminie i 

miejscu, oraz w odpowiedzi na właściwy konkurs 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

2. Zakres operacji jest zgodny z zakresem tematycznym, 

który został wskazany w ogłoszeniu o naborze 

Ocenie podlega, czy zakres objęty planowaną operacją, zgodny jest z zakresem 

tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

KRYTERIUM ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR I PROW 2014-2020 

1. Operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju Ocenie podlega, czy operacja zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, 

przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

2. Operacja jest zgodna z PROW 2014-2020 Ocenie podlega, czy operacja jest zgodna z programem, w ramach którego jest 

planowana realizacja tej operacji, w tym: 

- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków 

- zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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LOKALNE KRYTERIA WYBORU 

KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM 
PRZEWIDYWANE EFEKTY 

REALIZOWANEJ OPERACJI 

WPŁYW PLANOWANEJ OPERACJI NA OSIĄGNIECIE 

ZAKŁADANYCH CELÓW LSR 
PUNKTACJA 

1. 

Operacja dotyczy 

zagadnień z obszaru 

ochrony środowiska, 

ekologii i zmian 

klimatycznych  

 

Ocenie podlega zakres realizowanej operacji. 

który powinien zawierać zagadnienia związane  

z: 

- ochroną środowiska tzn. propagować 

zagadnienia dotyczące ochrony ziemi, 

powietrza, wody,  

-przeciwdziałaniem zmianom klimatu,  

-ekologią. 

Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o 

przyznanie pomocy oraz karty opisu operacji 

wraz z załącznikami. 

Realizacja operacji przyczyni 

się do wzrostu świadomości 

ekologicznej mieszkańców 

Operacje edukacyjne, dotyczące zagadnień z obszaru ochrony 

środowiska, ekologii i zmian klimatycznych pozwolą na 

zminimalizowanie słabych stron, wskazanych w analizie SWOT, a 

tym samym lepszej realizacji  Celu szczegółowego I.2. 

Wzrost aktywności społeczności lokalnej i integracji mieszkańców 

na rzecz inkluzji społecznej oraz wpłynie na osiągniecie  Celu 

ogólnego I:  Rewitalizacja społeczna 

Operacja dotyczy zagadnień  

z obszaru ochrony środowiska, 

ekologii lub zmian klimatycznych: 

1.Dwóch lub więcej zagadnień – 5 

PKT. 

2. Jednego zagadnienia  – 2 PKT 

3.Nie zawiera zagadnień                

– 0 PKT 

. 

 

2. 

Operacja skierowana jest 

do mieszkańców z terenu 

działania LGD w 

szczególności należących 

do grup  

defaworyzowanych: 

- osoby pow. 50 roku 

życia, 

- bezrobotni, 

-osoby niepełnosprawne 

-dzieci i młodzież (od 5 do 

20 roku życia) 

-mieszkańcy obszarów 

wiejskich 

Ocenie podlega przynależność odbiorców 

operacji do jednej z grup defaworyzowanych. 

 

Kryterium weryfikowane będzie w oparciu o 

zapisy we wniosku i załącznikach do wniosku. 

 

Realizacja operacji przyczyni 

się do poprawy edukacji 

społeczności lokalnej oraz 

pomoże w integracji osób z 

grup defaryzowanych. 

Operacje obejmujące swoim zakresem całą społeczność lokalną 

ale w  szczególności  grupy defaworyzowane pozwolą na 

realizację  Celu szczegółowego I.2. 

Wzrost aktywności społeczności lokalnej i integracji mieszkańców 

na rzecz inkluzji społecznej oraz wpłynie na osiągniecie  Celu 

ogólnego I:  Rewitalizacja społeczna 

Wśród grup docelowych operacji 

znajdują się osoby z grup 

defaworyzowanych, wskazanych 

w LSR  

TAK – 10 PKT 

NIE –    0 PKT 

3. 
Operacja ma charakter 

innowacyjny 

Premiowane będą operacje zawierające 

elementy o charakterze innowacyjnym,   

polegające   na wdrożeniu  na  obszarze  LSR  

nowego, znacząco udoskonalonego lub   

wykonanego   w nowatorski sposób produktu, 

usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu 

wykorzystania lub zmobilizowania  istniejących 

lokalnych zasobów przyrodniczych, 

Realizacja operacji  

o charakterze innowacyjnym 

przyczyni się do prawidłowej 

realizacji LSR, pozwoli na 

wybór operacji, które w 

sposób atrakcyjny i  

z wykorzystaniem 

nowoczesnych rozwiązań 

będą edukować 

Operacje innowacyjne przyczynią się do realizacji  Celu 

szczegółowego I.2. 

Wzrost aktywności społeczności lokalnej i integracji mieszkańców 

na rzecz inkluzji społecznej oraz wpłynie na osiągniecie  Celu 

ogólnego I:  Rewitalizacja społeczna 

LGD preferuje operacje  

o charakterze innowacyjnym.  

1) operacja jest innowacyjna  - 5 

PKT 

2) operacja nie jest innowacyjna – 

0 PKT 
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historycznych,  kulturowych  czy społecznych. 

Innowacja rozumiana jako nowatorskie 

wykorzystanie lokalnych zasobów i /lub działań 

i/lub sposobów realizacji dotychczas nie 

stosowanych na obszarze LSR. 

 

Kryterium  będzie  weryfikowane  na  podstawie 

wniosku  o  przyznanie  pomocy  oraz  

konkretnych założeń biznesplanu (części 

opisowej) 

Kryterium jest subiektywną oceną członka Rady 

LGD 

mieszkańców w różnych 

dziedzinach 

4. 
Wkład własny 

 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca zamierza 

realizować operację również ze środków 

własnych 

Kryterium  będzie  weryfikowane  na  podstawie 

wniosku  o  przyznanie  pomocy  oraz  

konkretnych założeń biznesplanu 

Współfinansowanie operacji z 

udziałem środków własnych 

beneficjenta, pozwoli na 

dofinansowanie większej 

liczby projektów w ramach 

LSR 

Wprowadzenie tego kryterium przyczyni się do realizacji i 

lepszego osiągnięcia wszystkich celów strategii 

LGD preferuje operacje, w 

których udział wkładu własnego :  

1) jest większy od 

wymaganego o 

minimum 11 punktów 

procentowych 

włącznie i więcej -15 

pkt 

2) jest większy od 

wymaganego od 6 do 

10,99 punktów 

procentowych – 10 pkt 

3) jest większy od 0,01 do 

5,99 punktów 

procentowych – 5 pkt 

4) jest równy 

wymaganiom – 0 pkt 

5. 

Wnioskodawca korzystał z 

udzielonego przez LGD 

doradztwa 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca w okresie 

od ogłoszenia naboru do momentu złożenia 

wniosku o przyznanie pomocy skorzystał z 

doradztwa osobistego prowadzonego przez 

LGD. Kryterium weryfikowane w oparciu o kartę 

doradztwa. 

Wnioski przygotowane dzięki 

doradztwu przez LGD będą 

lepiej opracowane oraz w 

większym stopniu będą 

realizować założone cele LSR.   

Wprowadzenie tego kryterium przyczyni się do realizacji i 

lepszego osiągnięcia wszystkich celów strategii 

Wnioskodawca w okresie od 

ogłoszenia naboru do momentu 

złożenia wniosku korzystał z 

doradztwa LGD: 

TAK – 10 PKT 

NIE –   0 PKT 



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie” 
 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  „TRZY DOLINY” 
86-022 Dobrcz, Gądecz 33 
tel/fax:    + 48 52 55 11 687     e-mail: lgd.trzydoliny@gmail.com 

tel. kom. + 48 795 423 090      www.trzydoliny.eu  

 

 
 

 

ZAKRES TEMATYCZNY PROW: PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE IV: Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych 

(maksymalna liczba punktów- 60 PKT minimalna liczba punktów – 30 PKT) 

 

KRYTERIA FORMALNE 

KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM 

1. 

Wniosek o dofinansowanie 

operacji złożony został we 

właściwym terminie i miejscu, w 

odpowiedzi na właściwy 

konkurs 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o  przyznanie pomocy w terminie i miejscu, 

oraz w odpowiedzi na właściwy konkurs 
Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

2. 

Zakres operacji jest zgodny z 

zakresem tematycznym, który 

został wskazany w ogłoszeniu 

o naborze 

Ocenie podlega, czy zakres objęty planowaną operacją, zgodny jest z zakresem tematycznym 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze 
Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

KRYTERIUM ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR I PROW 2014-2020 

1. 
Operacja jest zgodna z 

Lokalną Strategią Rozwoju 

Ocenie podlega, czy operacja zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez 

osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników. 
Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

2. 
Operacja jest zgodna z PROW 

2014-2020 

Ocenie podlega, czy operacja jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana 

realizacja tej operacji, w tym: 

- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków 

- zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 
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LOKALNE KRYTERIA WYBORU 

KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM 
PRZEWIDYWANE EFEKTY 

REALIZOWANEJ OPERACJI 

WPŁYW PLANOWANEJ OPERACJI 

NA OSIĄGNIECIE ZAKŁADANYCH 

CELÓW LSR 

PUNKTACJA 

1. 

Operacja wykorzystuje 

lokalne zasoby: 

a)ludzkie  

b)kulturowe, 

c)historyczne 

d)przyrodnicze 

Ocenie podlega zakres wykorzystania 

zasobów lokalnych. Do zasobów lokalnych 

zaliczamy zasoby ludzkie, kulturowe, 

historyczne i przyrodnicze. Przez zasoby lokalne 

rozumie się wszelkiego rodzaju dobra 

materialne i niematerialne unikalne i 

charakterystyczne dla obszaru LGD. Przez 

zasoby przyrodnicze rozumie się m.in.: parki, 

ścieżki przyrodnicze, rezerwaty, pomniki 

przyrody, zbiorniki wodne, lasy, łąki. Przez 

zasoby kulturowe rozumie się m.in.: obrzędy, 

legendy, obiekty zabytkowe związane z 

lokalną kulturą. Przez zasoby historyczne 

rozumie się m.in.: szlaki turystyczne, obiekty i 

wartości związane z historią miejscowości i jej 

mieszkańców. Przez zasoby ludzkie rozumie się 

m.in.: osoby i ich kwalifikacje,  wolontariuszy a 

także lokalnych usługodawców z usług 

których będą korzystać wnioskodawcy 

(wykorzystanie potencjału mieszkańców).  

LGD nie zamyka listy sposobów wykorzystania 

lokalnych zasobów. Zadaniem Wnioskodawcy 

jest szczegółowo opisać, w jaki sposób 

zamierza wykorzystać lokalne zasoby obszaru 

oraz uzasadnić w jaki sposób wykorzystanie 

wskazanych zasobów wpłynie na realizację 

celów opisywanego projektu 

Realizacja operacji przyczyni się do lepszego 

wykorzystania walorów przyrodniczo-

krajobrazowych, dziedzictwa historyczno-

kulturowego, lokalnych surowców, w tym 

produktów rolnych i leśnych, zaangażowania 

w realizację projektu/inwestycji lokalnych 

usługodawców i producentów. 

Realizacja operacji przyczyni się do 

kompleksowych przedsięwzięć, 

wykorzystujących lokalne zasoby i 

potencjał obszaru LGD 

Operacje wykorzystujące lokalne 

zasoby ludzkie, kulturowe, 

historyczne i przyrodnicze 

przyczynią się do kompleksowej 

realizacji LSR, a tym samym lepszej 

realizacji  Celu szczegółowego I.2. 

Wzrost aktywności społeczności 

lokalnej i integracji mieszkańców 

na rzecz inkluzji społecznej oraz 

wpłynie na osiągniecie  Celu 

ogólnego I:  Rewitalizacja 

społeczna 

 

Operacja zakłada wykorzystanie zasobów lokalnych: 

dwóch lub więcej zasobów – 10 PKT 

jednego zasobu – 5 PKT  

operacja nie wykorzystuje żadnego lokalnego zasobu – 0 PKT 
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Kryterium weryfikowane w oparciu o zapisy we 

wniosku o przyznanie pomoc oraz 

Oświadczenia Wnioskodawcy. 

 

Kryterium jest subiektywną oceną członka 

Rady LGD 

2. 

Operacja skierowana 

jest do mieszkańców z 

terenu działania LGD w 

szczególności 

należących do grup  

defaworyzowanych: 

- osoby pow. 50 roku 

życia, 

- bezrobotni, 

-osoby 

niepełnosprawne 

-dzieci i młodzież (od 5 

do 20 roku życia) 

-mieszkańcy obszarów 

wiejskich 

Ocenie podlega przynależność odbiorców 

operacji do jednej z grup defaworyzowanych. 

 

Kryterium weryfikowane będzie w oparciu o 

zapisy we wniosku i załącznikach do wniosku. 

 

Realizacja operacji przyczyni się do 

poprawy edukacji społeczności 

lokalnej oraz pomoże w integracji 

osób z grup defaryzowanych. 

Operacje obejmujące swoim 

zakresem całą społeczność 

lokalną ale w  szczególności  

grupy defaworyzowane pozwolą 

na realizację  Celu 

szczegółowego I.2. 

Wzrost aktywności społeczności 

lokalnej i integracji mieszkańców 

na rzecz inkluzji społecznej oraz 

wpłynie na osiągniecie  Celu 

ogólnego I:  Rewitalizacja 

społeczna 

Wśród grup docelowych operacji znajdują się osoby z grup 

defaworyzowanych, wskazanych w LSR  

TAK – 10 PKT 

NIE –    0 PKT 

3. 

Wnioskodawca 

posiada doświadczenie 

w realizacji projektów 

dofinansowanych ze 

środków zewnętrznych 

Ocenie podlega doświadczenie 

wnioskodawcy w realizacji projektów 

dotyczących dofinansowania ze środków 

zewnętrznych.  

Doświadczenie weryfikowane będzie na 

podstawie złożonego oświadczenia 

wnioskodawcy zawierającego informację o nr 

podpisanej i zrealizowanej umowy na 

dofinansowanie realizacji inwestycji ze 

środków zewnętrznych. 

Posiadanie przez wnioskodawcę 

doświadczenia w realizacji 

projektów, przyczyni się do 

prawidłowej realizacji projektu bez 

ryzyka zwrotu środków finansowych, 

a tym samym lepszej realizacji LSR 

Kryterium przyczyni się do 

kompleksowej realizacji LSR, a tym 

samym lepszej realizacji  Celu 

szczegółowego I.2. 

Wzrost aktywności społeczności 

lokalnej i integracji mieszkańców 

na rzecz inkluzji społecznej oraz 

wpłynie na osiągniecie  Celu 

ogólnego I:  Rewitalizacja 

społeczna 

   

 

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji:  

1.Dwóch  lub więcej projektów – 10 PKT 

2. Jednego  projektu – 5 PKT  

3. Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji 

projektów – 0 PKT 

4. 
Operacja ma charakter 

innowacyjny 

Premiowane będą operacje zawierające 

elementy o charakterze innowacyjnym,   

polegające   na wdrożeniu  na  obszarze  LSR  

nowego, znacząco udoskonalonego lub   

wykonanego   w nowatorski sposób produktu, 

usługi, procesu, organizacji lub nowego 

Realizacja operacji  

o charakterze innowacyjnym 

przyczyni się do prawidłowej 

realizacji LSR, pozwoli na wybór 

operacji, które w sposób atrakcyjny i  

z wykorzystaniem nowoczesnych 

rozwiązań będą edukować 

Operacje innowacyjne przyczynią 

się do realizacji  Celu 

szczegółowego I.2. 

Wzrost aktywności społeczności 

lokalnej i integracji mieszkańców 

na rzecz inkluzji społecznej oraz 

wpłynie na osiągniecie  Celu 

LGD preferuje operacje  

o charakterze innowacyjnym.  

1) operacja jest innowacyjna  - 5 PKT 

2) operacja nie jest innowacyjna – 0 PKT 
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sposobu wykorzystania lub zmobilizowania  

istniejących lokalnych zasobów 

przyrodniczych, historycznych,  kulturowych  

czy społecznych. 

Innowacja rozumiana jako nowatorskie 

wykorzystanie lokalnych zasobów i /lub działań 

i/lub sposobów realizacji dotychczas nie 

stosowanych na obszarze LSR. 

 

Kryterium  będzie  weryfikowane  na  

podstawie wniosku  o  przyznanie  pomocy  

oraz  konkretnych założeń biznesplanu (części 

opisowej) 

Kryterium jest subiektywną oceną członka 

Rady LGD 

mieszkańców w różnych 

dziedzinach 

ogólnego I:  Rewitalizacja 

społeczna 

5. Wkład własny  
 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca zamierza 

realizować operację również ze środków 

własnych 

Współfinansowanie operacji  

z udziałem środków własnych 

beneficjenta, pozwoli na 

dofinansowanie większej liczby 

projektów w ramach LSR 

Wprowadzenie tego kryterium 

przyczyni się do realizacji i 

lepszego osiągnięcia wszystkich 

celów strategii 

LGD preferuje operacje, w których udział wkładu własnego :  

1) jest większy od wymaganego o minimum 11 

punktów procentowych włącznie i więcej -15 pkt 

2) jest większy od wymaganego od 6 do 10,99 

punktów procentowych – 10 pkt 

3) jest większy od 0,01 do 5,99 punktów 

procentowych – 5 pkt 

4) jest równy wymaganiom – 0 pkt 

6. 

Wnioskodawca 

korzystał z udzielonego 

przez LGD doradztwa 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca w okresie 

od ogłoszenia naboru do momentu złożenia 

wniosku o przyznanie pomocy  skorzystał z 

doradztwa osobistego prowadzonego przez 

LGD. Kryterium weryfikowane w oparciu o 

kartę doradztwa. 

Wnioski przygotowane dzięki 

doradztwu przez LGD będą lepiej 

opracowane oraz w większym 

stopniu będą realizować założone 

cele LSR.   

Wprowadzenie tego kryterium 

przyczyni się do realizacji i 

lepszego osiągnięcia wszystkich 

celów strategii 

Wnioskodawca w okresie od ogłoszenia naboru do momentu 

złożenia wniosku korzystał z doradztwa LGD: 

TAK – 10 PKT 

 NIE – 0 PKT 
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ZAKRES TEMATYCZNY PROW: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE WIEJSKIM OBJĘTYM STRATEGIĄ ROZWOJU LOKALNEGO POPRZEZ PODEJMOWANIE LUB 

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
 

PRZEDSIĘWZIĘCIE V: Konkurencyjna gospodarka lokalna 

(przy rozwijaniu działalności gospodarczej maksymalna liczba punktów-85 PKT minimalna liczba punktów – 40 PKT, przy podejmowaniu działalności gospodarczej maksymalna liczba punktów 75PKT 

minimalna 35PKT) 

 

KRYTERIA FORMALNE 

KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM 

1. 

Wniosek o dofinansowanie operacji 

złożony został we właściwym terminie i 

miejscu, w odpowiedzi na właściwy 

konkurs 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o  przyznanie pomocy w 

terminie i miejscu, oraz w odpowiedzi na właściwy konkurs 
Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

2. 

Zakres operacji jest zgodny z zakresem 

tematycznym, który został wskazany w 

ogłoszeniu o naborze 

Ocenie podlega, czy zakres objęty planowaną operacją, zgodny jest z 

zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze 
Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

KRYTERIUM ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR I PROW 2014-2020 

1. 
Operacja jest zgodna z Lokalną 

Strategią Rozwoju 

Ocenie podlega, czy operacja zakłada realizację celów głównych i 

szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników. 
Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

2. 
Operacja jest zgodna z PROW 2014-

2020 

Ocenie podlega, czy operacja jest zgodna z programem, w ramach którego 

jest planowana realizacja tej operacji, w tym: 

- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków 

- zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach 

naboru 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 
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LOKALNE KRYTERIA WYBORU 

KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM 

PRZEWIDYWANE 

EFEKTY 

REALIZOWANEJ 

OPERACJI 

WPŁYW PLANOWANEJ 

OPERACJI NA OSIĄGNIECIE 

ZAKŁADANYCH CELÓW LSR 

PUNKTACJA 

1. 

Operacja dotyczy 

działalności gospodarczej 

w zakresie wykorzystania 

lokalnych zasobów .  

Ocenie podlega zakres 

wykorzystania potencjału (lokalni 

usługodawcy z którymi 

wnioskodawca może nawiązać 

współpracę)  

i zasobów lokalnych: 

Lokalne zasoby – walory 

przyrodnicze, kulturowe, 

historyczne, tradycyjne, 

rzemieślnicze, produkty rolne, 

produkty lokalne. Każdy z 

produktów musi być nierozłącznie 

związany z obszarem LSR 

(występujące na  terenie gmin 

należących do LGD „Trzy Doliny”) 

 

Realizacja operacji 

wpłynie na 

zwiększenie 

dostępności do usług 

na obszarze LGD, a 

tym samym rozwój 

przedsiębiorczości 

przyczyni się do 

tworzenia nowych 

miejsc pracy 

Rozwój produktów i usług 

opartych na lokalnych 

zasobach wpłynie pozytywnie 

na rozwój gospodarczy obszaru 

i  przyczyni się do kompleksowej 

realizacji LSR, a tym samym 

lepszej realizacji   Celu 

szczegółowego II. 1 

Wspieranie podejmowania  

i rozwoju działalności 

gospodarczej  i turystyki wiejskiej 

oraz  Celu ogólnego II 

Wykorzystanie lokalnych 

zasobów przyrodniczych 

kulturowych i turystycznych jako 

stymulator rozwoju 

gospodarczego 

Operacja wykorzystuje: 

1.Połączenie produktów i usług opartych na lokalnych zasobach                    – 20 PKT 

2. Lokalne produkty – 10 PKT 

3. Lokalne usługi oparte na lokalnych zasobach                      – 10 PKT 

4. Operacja nie dotyczy tworzenia i rozwoju produktów lub usług lokalnych – 0 PKT 

 

 
 

2. 

Zastosowanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie 

środowiska i/lub klimatu 

Preferuje operacje odnoszące się 

do kwestii horyzontalnych PROW, 

tj. w ramach których zastosowano 

rozwiązania sprzyjające ochronie 

środowiska i/lub klimatu.   

 

Kryterium  będzie  weryfikowane  

na  podstawie wniosku  o  

przyznanie  pomocy  oraz  

konkretnych założeń 

biznesplanu(części opisowej), a 

także na podstawie załączonych 

Realizacja operacji z 

zastosowaniem 

rozwiązań 

korzystnych 

(rozwiązań 

pozwalających 

ograniczyć lub 

wyeliminować 

zanieczyszczenie 

wody, gleby, 

powietrza) dla 

środowiska 

naturalnego 

przyczyni się do 

poprawy jakości 

Operacje stosujące rozwiązania 

korzystne dla środowiska 

naturalnego przyczynią się do 

osiągnięcia wszystkich celów 

LSR a w szczególności Celu 

szczegółowego II.1. 

Wspieranie podejmowania  

i rozwoju działalności 

gospodarczej  i turystyki wiejskiej 

oraz  Celu ogólnego II 

Wykorzystanie lokalnych 

zasobów przyrodniczych 

kulturowych i turystycznych jako 

stymulator rozwoju 

gospodarczego 

Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań korzystnych dla środowiska naturalnego: 

1. TAK- 10 PKT 

2. NIE – 0 PKT 
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certyfikatów i zaświadczeń. 

Kryterium jest subiektywną oceną 

członka Rady LGD 

środowiska, które jest 

cennym bogactwem 

obszaru LGD 

3. 
Operacja ma charakter 

innowacyjny 

Premiowane będą operacje 

zawierające elementy o 

charakterze innowacyjnym,   

polegające   na wdrożeniu  na  

obszarze  LSR  nowego, znacząco 

udoskonalonego lub   

wykonanego   w nowatorski 

sposób produktu, usługi, procesu, 

organizacji lub nowego sposobu 

wykorzystania lub zmobilizowania  

istniejących lokalnych zasobów 

przyrodniczych, historycznych,  

kulturowych  czy społecznych. 

Innowacja rozumiana jako 

nowatorskie wykorzystanie 

lokalnych zasobów i /lub działań 

i/lub sposobów realizacji 

dotychczas nie stosowanych na 

obszarze LSR. 

 

Kryterium  będzie  weryfikowane  

na  podstawie wniosku  o  

przyznanie  pomocy  oraz  

konkretnych założeń biznesplanu 

(części opisowej) 

Kryterium jest subiektywną oceną 

członka Rady LGD 

Realizacja operacji  

o charakterze 

innowacyjnym 

przyczyni się do 

prawidłowej realizacji 

LSR, pozwoli na 

wybór operacji, które 

w sposób atrakcyjny i  

z wykorzystaniem 

nowoczesnych 

rozwiązań będą 

edukować 

mieszkańców w 

różnych dziedzinach 

Operacje innowacyjne 

przyczynią się do realizacji  Celu  

szczegółowego II.1. 

Wspieranie podejmowania  

i rozwoju działalności 

gospodarczej  i turystyki wiejskiej 

oraz  Celu ogólnego II 

Wykorzystanie lokalnych 

zasobów przyrodniczych 

kulturowych i turystycznych jako 

stymulator rozwoju 

gospodarczego 

 

LGD preferuje operacje  

o charakterze innowacyjnym.  

1) operacja jest innowacyjna  - 5 PKT 

2) operacja nie jest innowacyjna – 0 PKT 

 

 

 

4. 
Realizacja operacji 

zakłada utworzenie 

Ocenie podlega, czy zakres 

operacji przewiduje utworzenie 

Realizacja operacji 

zwiększy poziom 

Rozwój lokalnego rynku pracy 

przyczyni się do osiągnięcia 

Operacja zakłada utworzenie ponad wymagane minimum: 
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dodatkowych miejsc 

pracy ponad wymagane 

minimum (gdzie minimum 

to:  

-  jeden nowy etat w 

przeliczeniu na pełne 

etaty średnioroczne, dla 

rozwijania działalności,  

- samozatrudnienie lub 

minimum jeden nowy 

pełny etat dla 

podejmowania 

działalności). 

nowych miejsc pracy ponad 

wymagane minimum w 

przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne i utrzymanie go 

przez okres co najmniej:  

- 3 lat od momentu wypłaty 

płatności końcowej w przypadku 

rozwijania działalności 

gospodarczej, 

- 2 lata w przypadku 

podejmowania działalności 

gospodarczej.  

 

zatrudnienia na 

obszarze LGD, 

powstaną nowe 

firmy, zatrudniające 

pracowników lub 

nastąpi rozwój już 

istniejących firm. 

celów LSR w zakresie 

gospodarki i wpłynie na 

konkurencyjność obszaru oraz 

przyczyni się do realizacji Celu 

szczegółowego II.1. 

Wspieranie podejmowania i 

rozwoju działalności 

gospodarczej i turystyki wiejskiej 

oraz  Celu ogólnego II 

Wykorzystanie lokalnych 

zasobów przyrodniczych 

kulturowych i turystycznych jako 

stymulator rozwoju 

gospodarczego 

1. Trzech lub więcej miejsc pracy – 20 PKT 

2. Dwóch miejsc pracy                -10 PKT 

3. Jednego miejsca pracy- 5 PKT  

4. Żadnego miejsca pracy – 0 PKT 

 

Jako miejsce pracy należy rozumieć utworzony etat średnioroczny. Możliwe jest 

tworzenie etatów niepełnych, jednak w efekcie końcowym ich suma musi wynieść co 

najmniej 1 etat średnioroczny. 

5. 

Wnioskodawca posiada 

doświadczenie w 

realizacji projektów 

dofinansowanych ze 

środków zewnętrznych 

Kryterium dotyczy rozwijania 

działalności gospodarczej. 

 

Ocenie podlega doświadczenie 

wnioskodawcy w realizacji 

projektów ubiegających się  

o dofinansowanie zewnętrzne. 

Doświadczenie weryfikowane 

będzie na podstawie złożonego 

oświadczenia wnioskodawcy 

zawierającego informację o nr 

podpisanej i zrealizowanej umowy 

na dofinansowanie realizacji 

projektów ze środków 

zewnętrznych. 

Posiadanie przez 

wnioskodawcę 

doświadczenia  

w realizacji projektów 

o podobnym 

charakterze, 

przyczyni się do 

prawidłowej realizacji 

projektu bez ryzyka 

zwrotu środków 

finansowych, a tym 

samym lepszej 

realizacji LSR 

Kryterium przyczyni się do 

kompleksowej realizacji LSR, a 

tym samym lepszej realizacji  

Celu szczegółowego II.1 

Wspieranie podejmowania i 

rozwoju działalności 

gospodarczej i turystyki wiejskiej 

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji:  

1. Dwóch lub więcej projektów – 5 PKT 

2. Jednego projektu                          -2 PKT 

3. Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji projektów – 0 PKT 

6. 

Wnioskodawca należy do 

jednej z grup 

defaworyzowanych 

Dotyczy podejmowania 

działalności 

Ocenie podlega czy 

wnioskodawcami są osoby 

należące do grup de 

faworyzowanych. Ze względu na 

ograniczony dostęp do rynku 

pracy premiowane będą wnioski 

osób należących do 

następujących grup                         

defaworyzowanych: 

- osoby powyżej 50 roku życia; 

Realizacja operacji 

wpłynie na 

zwiększenie 

dostępności środków 

na utworzenie 

działalności 

gospodarczej dla 

osób należących do 

grup            

defaworyzowanych. 

Rozwój lokalnego rynku pracy 

przyczyni się do osiągnięcia 

celów LSR w zakresie 

gospodarki i wpłynie na 

konkurencyjność obszaru oraz 

przyczyni się do realizacji Celu 

szczegółowego II.1. 

Wspieranie podejmowania i 

rozwoju działalności 

gospodarczej i turystyki wiejskiej.   

Wnioskodawca należący do jednej z  wymienionych grup de faworyzowanych: 

TAK – 10 PKT 

NIE –   0 PKT 
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- osoby bezrobotne, 

- osoby w wieku 18-25 lat 

7. 

Wysokość 

wkładu 

własnego  
 

Kryterium dotyczy rozwijania 

działalności gospodarczej 

Ocenie podlega, czy 

wnioskodawca zamierza 

realizować operację również ze 

środków własnych 

Współfinansowanie 

operacji  

z udziałem środków 

własnych 

beneficjenta, pozwoli 

na dofinansowanie 

większej liczby 

projektów w ramach 

LSR 

Wprowadzenie tego kryterium 

przyczyni się do realizacji i 

lepszego osiągnięcia wszystkich 

celów strategii 

LGD preferuje operacje, w których udział wkładu własnego :  

1) jest większy od wymaganego o minimum 11 punktów procentowych włącznie 

i więcej -15 pkt 

2) jest większy od wymaganego od 6 do 10,99 punktów procentowych – 10 pkt 

3) jest większy od 0,01 do 5,99 punktów procentowych – 5 pkt 

4) jest równy wymaganiom – 0 pkt 

8. 

Wnioskodawca korzystał z 

udzielonego przez LGD 

doradztwa 

Ocenie podlega, czy 

wnioskodawca w okresie od 

ogłoszenia naboru do momentu 

złożenia wniosku o przyznanie 

pomocy i skorzystał z doradztwa 

osobistego prowadzonego przez 

LGD. Kryterium weryfikowane w 

oparciu o kartę doradztwa. 

Wnioski 

przygotowane dzięki 

doradztwu przez LGD 

będą lepiej 

opracowane oraz w 

większym stopniu 

będą realizować 

założone cele LSR.   

Wprowadzenie tego kryterium 

przyczyni się do realizacji  

i lepszego osiągnięcia 

wszystkich celów strategii 

Wnioskodawca w okresie od ogłoszenia naboru do momentu złożenia wniosku korzystał 

z doradztwa LGD: 

1.TAK – 10 PKT  

2. NIE – 0 PKT 
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ZAKRES TEMATYCZNY PROW: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE WIEJSKIM OBJĘTYM STRATEGIĄ ROZWOJU LOKALNEGO POPRZEZ  TWORZENIE LUB ROZWÓJ 

INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO PRODUKTÓW ROLNYCH 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE VI: Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego i zdrowej żywności 

(maksymalna liczba punktów-85 PKT minimalna liczba punktów – 45 PKT – 

 

 

KRYTERIA FORMALNE 

KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM 

1. 

Wniosek o dofinansowanie operacji złożony 

został we właściwym terminie i miejscu, w 

odpowiedzi na właściwy konkurs 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o  przyznanie pomocy  

w terminie i miejscu, oraz w odpowiedzi na właściwy konkurs 
Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

2. 

Zakres operacji jest zgodny z zakresem 

tematycznym, który został wskazany w 

ogłoszeniu o naborze 

Ocenie podlega, czy zakres objęty planowaną operacją, zgodny jest  

z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze 
Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

KRYTERIUM ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR I PROW 2014-2020 

1. 
Operacja jest zgodna z Lokalną Strategią 

Rozwoju 

Ocenie podlega, czy operacja zakłada realizację celów głównych 

 i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników. 
Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

2. Operacja jest zgodna z PROW 2014-2020 

Ocenie podlega, czy operacja jest zgodna z programem, w ramach którego 

jest planowana realizacja tej operacji, w tym: 

- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków 

- zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach 

naboru 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 
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LOKALNE KRYTERIA WYBORU 

KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM 

PRZEWIDYWANE EFEKTY 

REALIZOWANEJ 

OPERACJI 

WPŁYW PLANOWANEJ OPERACJI NA 

OSIĄGNIECIE ZAKŁADANYCH CELÓW LSR 
PUNKTACJA 

1. 

Operacja 

dotyczy 

działalności 

gospodarczej w 

zakresie 

wykorzystania 

lokalnych 

zasobów .  

Ocenie podlega zakres wykorzystania potencjału 

(lokalni usługodawcy z którymi wnioskodawca może 

nawiązać współpracę)  

i zasobów lokalnych: 

Lokalne zasoby – walory przyrodnicze, kulturowe, 

historyczne, tradycyjne, rzemieślnicze, produkty rolne, 

produkty lokalne. Każdy z produktów musi być 

nierozłącznie związany z obszarem LSR (występujące 

na  terenie gmin należących do LGD „Trzy Doliny”) 

 

Realizacja operacji 

wpłynie na zwiększenie 

dostępności do usług 

na obszarze LGD, a tym 

samym rozwój 

przedsiębiorczości 

przyczyni się do 

tworzenia nowych 

miejsc pracy 

Rozwój produktów i usług opartych na 

lokalnych zasobach wpłynie pozytywnie 

na rozwój gospodarczy obszaru i  przyczyni 

się do kompleksowej realizacji LSR, a tym 

samym lepszej realizacji   Celu 

szczegółowego II.1. 

Wspieranie podejmowania  

i rozwoju działalności gospodarczej  i 

turystyki wiejskiej oraz  Celu ogólnego II 

Wykorzystanie lokalnych zasobów 

przyrodniczych kulturowych i turystycznych 

jako stymulator rozwoju gospodarczego 

Operacja wykorzystuje: 

1.Połączenie produktów i usług opartych na lokalnych zasobach                    

– 20 PKT 

2. Lokalne produkty – 10 PKT 

3. Lokalne usługi oparte na lokalnych zasobach                      – 10 

PKT 

4. Operacja nie dotyczy tworzenia i rozwoju produktów lub usług 

lokalnych – 0 PKT 

 

 
 

2. 

Liczba 

podmiotów 

korzystających z 

Inkubatora 

Ocenie podlega zasięg inwestycji, w szczególności 

liczba podmiotów, które będą korzystały z 

Inkubatora przetwórstwa lokalnego 

 

 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie 

wniosku o przyznanie pomocy oraz Oświadczenia 

wnioskodawcy, że w ramach realizowanej operacji 

podpisze umowy z podmiotami korzystającymi z 

Inkubatora 

Zastosowanie kryterium 

przyczyni się do  

zwiększenia  

Możliwości 

wykorzystania 

infrastruktury Inkubatora 

na obszarze LGD 

Kryterium przyczyni się do kompleksowej 

realizacji LSR, a tym samym lepszej 

realizacji  Celu szczegółowego II.1. 

Wspieranie podejmowania i rozwoju 

działalności gospodarczej i turystyki 

wiejskiej oraz  Celu ogólnego II 

Wykorzystanie lokalnych zasobów 

przyrodniczych kulturowych i turystycznych 

jako stymulator rozwoju gospodarczego 

 

Z Inkubatora będzie korzystać: 

 

1. Więcej niż 5 podmiotów-10 PKT 

2. Od 2 do 5 podmiotów – 5 PKT 

3. Mniej niż 2 podmioty – 0 PKT 

 

*Podmiot- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 

organizacyjne nie posiadająca osobowości prawnej, z którą 

zostanie podpisana umowa na korzystanie z Inkubatora 

3. 

Operacja ma 

charakter 

innowacyjny 

Premiowane będą operacje zawierające elementy o 

charakterze innowacyjnym,   polegające   na 

wdrożeniu  na  obszarze  LSR  nowego, znacząco 

udoskonalonego lub   wykonanego   w nowatorski 

sposób produktu, usługi, procesu, organizacji lub 

nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania  

istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, 

historycznych,  kulturowych  czy społecznych. 

Innowacja rozumiana jako nowatorskie wykorzystanie 

Realizacja operacji  

o charakterze 

innowacyjnym 

przyczyni się do 

prawidłowej realizacji 

LSR, pozwoli na wybór 

operacji, które w 

sposób atrakcyjny i  

z wykorzystaniem 

nowoczesnych 

rozwiązań będą 

edukować 

Operacje innowacyjne przyczynią się do 

realizacji  Celu  szczegółowego II.1. 

Wspieranie podejmowania  

i rozwoju działalności gospodarczej  i 

turystyki wiejskiej oraz  Celu ogólnego II 

Wykorzystanie lokalnych zasobów 

przyrodniczych kulturowych i turystycznych 

jako stymulator rozwoju gospodarczego 

 

LGD preferuje operacje  

o charakterze innowacyjnym.  

1) operacja jest innowacyjna  - 5 PKT 

2) operacja nie jest innowacyjna – 0 PKT 
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lokalnych zasobów i /lub działań i/lub sposobów 

realizacji dotychczas nie stosowanych na obszarze 

LSR. 

 

Kryterium  będzie  weryfikowane  na  podstawie 

wniosku  o  przyznanie  pomocy  oraz  konkretnych 

założeń biznesplanu (części opisowej) 

Kryterium jest subiektywną oceną członka Rady LGD 

mieszkańców w 

różnych dziedzinach 

4. 

Wnioskodawca 

zakłada 

zatrudnienie w 

formie umowy o 

pracę (pełen 

etat) w 

inkubatorze osób 

z grup 

defaworyzowany

ch wskazanych 

w LSR do dnia, w 

którym upłynie 3 

lata od dnia 

wypłaty 

płatności 

końcowej 

Ocenie podlega planowane zatrudnienie osób z 

grup defaworyzowanych, określonych w LSR 

 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie  

wniosku o przyznanie pomocy oraz konkretnych 

założeń biznesplanu oraz na podstawie 

Oświadczenia Wnioskodawcy, że w ramach 

realizowanej operacji, zamierza zatrudnić 

osobę/osoby należące do zdiagnozowanych grup 

 defaworyzowanych 

Realizacja operacji 

wpłynie  na poprawę 

sytuacji grup 

defaworyzowanych. 

Kryterium przyczyni się do kompleksowej 

realizacji LSR, a tym samym lepszej 

realizacji  Celu szczegółowego II.1. 

Wspieranie podejmowania i rozwoju 

działalności gospodarczej i turystyki 

wiejskiej oraz  Celu ogólnego II 

Wykorzystanie lokalnych zasobów 

przyrodniczych kulturowych i turystycznych 

jako stymulator rozwoju gospodarczego 

 

Wnioskodawca:  

 

1.  Zakłada zatrudnienie co najmniej 3 osób z grup 

defaworyzowanych – 20 PKT 

2. Zakłada zatrudnienie  co najmniej 2 osoby i mniej niż 3 osoby  z 

grup defaworyzowanych – 10 PKT 

3.  Zakłada zatrudnienie co najmniej 1  osoby i mniej niż 2 osób  z 

grup defaworyzowanych – 5 PKT 

4. Nie zakłada zatrudnienia osób z grup defaworyzowanych – 0 

PKT 

5. 

Wnioskodawca 

posiada 

doświadczenie w 

realizacji 

projektów, 

dofinansowanyc

h ze środków 

zewnętrznych 

 

Ocenie podlega doświadczenie wnioskodawcy w 

realizacji projektów ubiegających się  

o dofinansowanie zewnętrzne. Doświadczenie 

weryfikowane będzie na podstawie złożonego 

oświadczenia wnioskodawcy zawierającego 

informację o nr podpisanej i zrealizowanej umowy na 

dofinansowanie realizacji projektów ze środków 

zewnętrznych. 

Posiadanie przez 

wnioskodawcę 

doświadczenia  

w realizacji projektów o 

podobnym 

charakterze, przyczyni 

się do prawidłowej 

realizacji projektu bez 

ryzyka zwrotu środków 

finansowych, a tym 

samym lepszej realizacji 

LSR 

Kryterium przyczyni się do kompleksowej 

realizacji LSR, a tym samym lepszej 

realizacji  Celu szczegółowego II.1. 

Wspieranie podejmowania i rozwoju 

działalności gospodarczej i turystyki 

wiejskiej oraz  Celu ogólnego II Wspieranie 

podejmowania i rozwoju działalności 

gospodarczej i turystyki wiejskiej oraz Celu 

ogólnego II Rozwój przedsiębiorczości na 

obszarze LGD i branży rolno – spożywczej. 

 

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji:  

1. Dwóch lub więcej projektów – 5 PKT 

2. Jednego projektu                          -2 PKT 

3. Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji 

projektów – 0 PKT 
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6. 

Wysokość 

wkładu 

własnego  
 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca zamierza 

realizować operację również ze środków własnych. 

Zastosowanie tego kryterium wpłynie na 

zwiększenie liczby składanych projektów, co w 

efekcie zapewni większy zasięg oddziaływania 

LSR. Kryterium to przyczyni się do możliwości 

rozdzielenia posiadanych środków finansowanych 

na większą liczbę operacji, a tym samym wsparcie 

większej liczby beneficjentów w ramach działania.  

 

Współfinansowanie 

operacji z udziałem 

środków własnych 

beneficjenta, pozwoli 

na dofinansowanie 

większej liczby 

projektów w ramach 

LSR 

Wprowadzenie tego kryterium przyczyni 

się do realizacji i lepszego osiągnięcia 

wszystkich celów strategii 

LGD preferuje operacje, w których udział wkładu własnego :  

1) jest większy od wymaganego o minimum 11 punktów 

procentowych włącznie i więcej -15 pkt 

2) jest większy od wymaganego od 6 do 10,99 punktów 

procentowych – 10 pkt 

3) jest większy od 0,01 do 5,99 punktów procentowych – 5 

pkt 

4) jest równy wymaganiom – 0 pkt 

7. 

Wnioskodawca 

korzystał z 

udzielonego 

przez LGD 

doradztwa 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca w okresie od 

ogłoszenia naboru do momentu złożenia wniosku o 

przyznanie pomocy i skorzystał z doradztwa 

osobistego prowadzonego przez LGD. Kryterium 

weryfikowane w oparciu o kartę doradztwa. 

Wnioski przygotowane 

dzięki doradztwu przez 

LGD będą lepiej 

opracowane oraz w 

większym stopniu będą 

realizować założone 

cele LSR.   

Wprowadzenie tego kryterium przyczyni 

się do realizacji i lepszego osiągnięcia 

wszystkich celów strategii 

Wnioskodawca w okresie od ogłoszenia naboru do momentu 

złożenia wniosku korzystał z doradztwa LGD: 

1. TAK – 10 PKT 

2. NIE –   0 PKT 
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Załączniki nr 2 do Procedury ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany 
 

WZORY KART OCENY 

 
 

KARTA OCENY WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU – PRZEDSIĘWZIĘCIE 1 

Przedsięwzięcie 1.   Poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej 

NUMER KONKURSU:  …………………………………………… 
IMIĘ I NAZWISKO 

OCENIAJĄCEGO: 
…………………………… 

NUMER WNIOSKU:  …………………………………………… DATA: …………………………… 

TYTUŁ PROJEKTU:  …………………………………………… 

PODPIS: …………………………… 
NAZWA 

WNIOSKODAWCY: 
…………………………………………… 

 

Lp. 
Kryteria 

merytoryczne 

Ilość punktów możliwych do 

uzyskania 
Źródło weryfikacji 

Przyznane 

punkty 

1. 

Operacja 

realizowana w 

miejscowości 

zamieszkałej przez 

Operacja realizowana w 

miejscowości zamieszkałej 

przez mniej niż 5 tys. 

mieszkańców,  wg stanu na 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie danych z Urzędu 

Gminy wg stanu na 31 

grudnia roku 

……. 
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mniej niż 5 tys. 

mieszkańców 

zameldowanych na 

pobyt stały 

31 grudnia poprzedzającego 

rok złożenia wniosku: 

Miejscowość przez mniej niż 

5tys. mieszkańców – 5 PKT 

Miejscowość powyżej 

5tys.mieszkańców  – 0 PKT 

poprzedzającego złożenie 

wniosku 

Uzasadnienie przyznanych 

punktów 
 

2. 

Operacja 

wykorzystuje lokalne 

zasoby : 

a)ludzkie,  

b)kulturowe, 

c)historyczne 

d)przyrodnicze 

Operacja zakłada 

wykorzystanie zasobów 

lokalnych: 

dwóch lub więcej zasobów – 

10 PKT 

jednego zasobu – 5 PKT  

operacja nie wykorzystuje 

żadnego lokalnego zasobu – 

0 PKT 

Realizacja operacji przyczyni 

się do lepszego wykorzystania 

Dokumentacja aplikacyjna – 

opis operacji – załącznik; 

informacje we wniosku 

…… 
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walorów przyrodniczo-

krajobrazowych, dziedzictwa 

historyczno-kulturowego, 

lokalnych surowców, w tym 

produktów rolnych i leśnych, 

zaangażowania w realizację 

projektu/inwestycji lokalnych 

usługodawców i 

producentów. 

Uzasadnienie przyznanych 

punktów 

 

3. 

Operacja dotyczy 

kompleksowej 

inwestycji w kulturę, 

rekreację i turystykę 

Operacja obejmuje 

inwestycję dotyczącą 

następujących czynników: 

kultura, turystyka, rekreacja: 

 

1. 3 czynników  – 20 PKT 

2. 2 czynniki – 10 PKT 

3. 1 czynnik – 5 PKT 

4. Operacja nie dotyczy 

żadnego czynnika – 0 PKT 

 

Dokumentacja aplikacyjna – 

opis operacji – załącznik; 

informacje we wniosku – 

zakres operacji 

…… 

 

Uzasadnienie przyznanych 

punktów 
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4. 

Wnioskodawca 

posiada 

doświadczenie w 

realizacji działań 

dofinansowanych ze 

środków 

zewnętrznych 

Wnioskodawca posiada 

doświadczenie  

w realizacji:  

1.Dwóch  lub więcej 

projektów – 10 PKT 

2. Jednego projektu – 5 PKT 

3. Wnioskodawca nie 

posiada doświadczenia  

w realizacji projektów – 0 PKT 

Dokumentacja aplikacyjna – 

załącznik Opis operacji 

pokazujący pozyskane 

dofinansowanie, 

oświadczenie 

Beneficjenta/kopia przelewu 

środków 

…… 

Uzasadnienie przyznanych 

punktów 
 

5. 
Wkład własny 

LGD preferuje operacje, w których 

udział wkładu własnego :  

1) jest większy od wymaganego o 

minimum 11 punktów 

procentowych włącznie i 

więcej -15 pkt 

2) jest większy od wymaganego 

od 6 do 10,99 punktów 

procentowych – 10 pkt 

3) jest większy od 0,01 do 5,99 

punktów procentowych – 5 pkt 

4) jest równy wymaganiom – 0 

pkt 

Dokumentacja 

aplikacyjna – źródła 

finansowania 

…… 
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Uzasadnienie przyznanych 

punktów 

 

6. 

Wnioskodawca 

korzystał z 

udzielonego przez 

LGD doradztwa 

Wnioskodawca w okresie od 

ogłoszenia naboru do złożenia 

wniosku korzystał z doradztwa:  

1) wnioskodawca korzystał z 

doradztwa - 10 PKT. 

2) wnioskodawca nie korzystał z 

doradztwa - 0 PKT 

Dokumentacja 

aplikacyjna – 

potwierdzenie 

udziału w 

doradztwie/karta 

doradztwa/rejestr 

…. 

Uzasadnienie przyznanych 

punktów 

 

7.  Suma punktów (min 30 , max 70 ) …… 

USTALONA KWOTA WSPARCIA …………………………..pln 

 

Instrukcja wypełnienia karty: 

Punkty przyznawane są na podstawie wniosku o przyznanie pomocy. Ocena projektu odbywa się poprzez wpisanie stosownej liczby punktów dla każdego kryterium w kolumnie „przyznane punkty” oraz 

ich zsumowaniu w ostatnim wierszu „suma punktów”. W przypadku jednakowej ilości punktów, o pozycji na liście operacji wybranych decyduje kolejność wpływu potwierdzona numerem wniosku o 

przyznanie pomocy. 
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KARTA OCENY WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU – PRZEDSIĘWZIĘCIE 2 

Przedsięwzięcie 2.   Zachowanie   lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego i 

turystycznego 

NUMER KONKURSU:  …………………………………………… 
IMIĘ I NAZWISKO 

OCENIAJĄCEGO: 
…………………………… 

NUMER WNIOSKU:  …………………………………………… DATA: …………………………… 

TYTUŁ PROJEKTU:  …………………………………………… 

PODPIS: …………………………… 
NAZWA 

WNIOSKODAWCY: 
…………………………………………… 

 

Lp. 
Kryteria 

merytoryczne 

Ilość punktów możliwych do 

uzyskania 
Źródło weryfikacji 

Przyznane 

punkty 

1. 

Operacja 

realizowana w 

miejscowości 

zamieszkałej przez 

mniej niż 5 tys. 

mieszkańców 

zameldowanych na 

Operacja realizowana w 

miejscowości zamieszkałej przez 

mniej niż 5 tys. mieszkańców,  

wg stanu na 31 grudnia 

poprzedzającego rok złożenia 

wniosku: 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie danych z Urzędu 

Gminy wg stanu na 31 grudnia 

roku poprzedzającego złożenie 

wniosku 

……. 
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pobyt stały Miejscowość przez mniej niż 

5tys. mieszkańców – 5 PKT 

Miejscowość powyżej 

5tys.mieszkańców  – 0 PKT 

Uzasadnienie przyznanych 

punktów 
 

2. 

Obszar 

oddziaływania 

operacji 

Operacja swym zasięgiem 

obejmuje: 

1.Wszystkie gminy obszaru LGD-

10 PKT 

2.Co najmniej 50 % gmin obszaru 

LGD – 5 PKT 

3.Mniej niż 50 % gmin obszaru 

LGD – 0 PKT 

 

Dokumentacja aplikacyjna – 

opis operacji załącznik, 

informacje we wniosku 

……………. 

Uzasadnienie przyznanych 

punktów 
 

3. 

Operacja dotyczy 

obiektu zabytkowego 

lub obiektu 

dziedzictwa 

kulturowego 

Operacja obejmuje: 

Dwa lub więcej obiektów 

zabytkowych lub 

obiektów dziedzictwa 

kulturowego – 10 PKT 

Jeden obiekt zabytkowy 

Dokumentacja aplikacyjna – opis 

operacji/ załączniki potwierdzające 

wpis do rejestru zabytków 

……… 
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lub dziedzictwa 

kulturowego– 5 PKT 

Operacja nie dotyczy 

obiektu zabytkowego lub 

dziedzictwa kulturowego  

– 0 PKT 

Uzasadnienie przyznanych 

punktów 
 

4. 

Operacja w swoim  

zakresie obejmuje  

wyposażenie 

podmiotów 

działających w sferze  

kultury (zespoły 

ludowe, orkiestry, 

stowarzyszenia domy 

kultury etc.) i 

dziedzictwa 

historycznego (np. 

muzea, izby pamięci) 

Operacja w swoim 

zakresie  

obejmuje wyposażenie 

podmiotów działających  

w  sferze kultury: 

1. TAK 10 PKT 

2. NIE – 0 PKT  

Ocenie  podlega,  czy 

wnioskodawca założył w 

projekcie  zadania  

polegające na  

wyposażeniu podmiotów 

działających w sferze 

kultury, historii, religii, 

kultywujących lokalne 

dziedzictwo. 

  

Dokumentacja aplikacyjna – opis 

operacji załącznik, informacje we 

wniosku 

………… 

Uzasadnienie przyznanych 

punktów 
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5. 

Wnioskodawca 

posiada 

doświadczenie w 

realizacji działań 

dofinasowanych ze 

środków 

zewnętrznych 

Wnioskodawca posiada 

doświadczenie w 

realizacji:  

1.Dwóch  lub więcej 

projektów – 10 PKT 

2. Jednego projektu – 5 

PKT 

3. Wnioskodawca nie 

posiada doświadczenia w 

realizacji projektów – 0 

PKT 

Dokumentacja aplikacyjna – 

załącznik Opis operacji pokazujący 

pozyskane dofinansowanie, 

oświadczenie Beneficjenta/kopia 

przelewu środków 

…… 

Uzasadnienie przyznanych 

punktów 

 

6. 
Wkład własny 

LGD preferuje operacje, 

w których udział wkładu 

własnego :  

1) jest większy od 

wymaganego o 

minimum 11 

punktów 

procentowych 

włącznie i więcej -

15 pkt 

2) jest większy od 

wymaganego od 

6 do 10,99 

Dokumentacja aplikacyjna – źródła 

finansowania 

…… 
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punktów 

procentowych – 

10 pkt 

3) jest większy od 

0,01 do 5,99 

punktów 

procentowych – 5 

pkt 

4) jest równy 

wymaganiom – 0 

pkt 

Uzasadnienie przyznanych 

punktów 

 

 

7. 

Wnioskodawca 

korzystał z 

udzielonego przez 

LGD doradztwa 

Wnioskodawca w okresie 

od ogłoszenia naboru do 

złożenia wniosku korzystalł 

z doradztwa:  

1) wnioskodawca 

korzystał z doradztwa - 10 

PKT 

2) wnioskodawca nie 

korzystał z doradztwa - 0 

PKT 

Dokumentacja aplikacyjna – 

potwierdzenie udziału w 

doradztwie/karta doradztwa/rejestr 

…..... 

Uzasadnienie przyznanych 

punktów 
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8. Suma punktów (min 30 max 70) …… 

USTALONA KWOTA WSPARCIA …………………………..pln 

 

Instrukcja wypełnienia karty: 

Punkty przyznawane są na podstawie wniosku o przyznanie pomocy. Ocena projektu odbywa się poprzez wpisanie stosownej liczby punktów dla każdego 

kryterium w kolumnie „przyznane punkty” oraz ich zsumowaniu w ostatnim wierszu „suma punktów”. W przypadku jednakowej ilości punktów, o pozycji na liście 

operacji wybranych decyduje kolejność wpływu potwierdzona numerem wniosku o przyznanie pomocy. 
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Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – przedsięwzięcie 3 

Przedsięwzięcie 3.   Działania służące edukacji społeczności lokalnej i podnoszeniu wiedzy,                                                

                            kompetencji i umiejętności osób zaangażowanych we wdrażanie LSR 

NUMER KONKURSU:  …………………………………………… 
IMIĘ I NAZWISKO 

OCENIAJĄCEGO: 
…………………………… 

NUMER WNIOSKU:  …………………………………………… DATA: …………………………… 

TYTUŁ PROJEKTU:  …………………………………………… 

PODPIS: …………………………… 
NAZWA 

WNIOSKODAWCY: 
…………………………………………… 

 

Lp. 
Kryteria 

merytoryczne 
Ilość punktów możliwych do uzyskania Źródło weryfikacji 

Przyznane 

punkty 

1. 

Operacja dotyczy 

zagadnień z obszaru 

ochrony środowiska, 

Operacja dotyczy zagadnień z obszaru 

ochrony środowiska, ekologii lub zmian 

klimatycznych: 

Dokumentacja 

aplikacyjna – opis 

operacji załącznik, 

…… 
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ekologii i zmian 

klimatycznych 

1.Dwóch lub więcej zagadnień – 5 PKT. 

2.Jednego zagadnienia  – 2 PKT 

3.Nie zawiera zagadnień – 0 PKT 

Ocenie podlega zakres realizowanej operacji. 

który powinien zawierać zagadnienia 

związane  

z: 

- ochroną środowiska tzn. propagować 

zagadnienia dotyczące ochrony ziemi, 

powietrza, wody,  

-przeciwdziałaniem zmianom klimatu,  

-ekologią. 

 

 

informacje we 

wniosku 

Uzasadnienie przyznanych 

punktów 
 

2. 

Operacja 

skierowana jest do 

mieszkańców z 

terenu działania LGD 

w szczególności 

należących do grup  

defaworyzowanych: 

- osoby pow. 50 roku 

życia, 

- bezrobotni, 

-osoby 

niepełnosprawne 

-dzieci i młodzież (od 

Wśród grup docelowych operacji 

znajdują się osoby   z  grup 

defaworyzowanych, wskazanych w LSR: 

 

TAK – 10 PKT 

NIE –    0 PKT 

Dokumentacja 

aplikacyjna – opis 

operacji załącznik, 

informacje we 

wniosku 

…… 
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5 do 20 roku życia) 

-mieszkańcy 

obszarów wiejskich 

Uzasadnienie przyznanych 

punktów 
 

3. 

Operacja ma 

charakter 

innowacyjny 

LGD preferuje operacje o charakterze 

innowacyjnym.  

1) operacja jest innowacyjna - 5 PKT 

2) operacja nie jest innowacyjna  - 0 PKT 

Przez innowacyjność rozumie się 

zastosowanie lub wprowadzenie nowych 

lub ulepszonych usług/produktów, 

procesów(technologii), metod 

organizacji lub marketingu, nowatorskim 

wykorzystaniu lokalnych zasobów i 

surowców, wcześniej nie stosowanych na 

obszarze LSR; nowym sposobie 

zaangażowania lokalnej społeczności w 

proces rozwoju; upowszechnieniu lub 

wykorzystaniu nowoczesnych technik 

informacyjno – komunikacyjnych. 

Dokumentacja 

aplikacyjna – opis 

operacji załącznik. 

Weryfikacja 

przeprowadzana na 

podstawie dostępnej 

wiedzy lokalnej 

posiadanej przez 

Członków Rady. 

………. 
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Innowacyjne może być ich nietypowe, 

niestandardowe wykorzystanie czy 

promocja. 

 

Uzasadnienie przyznanych 

punktów 
 

4. Wkład własny 

LGD preferuje operacje, w których udział 

wkładu własnego :  

1) jest większy od wymaganego o 

minimum 11 punktów 

procentowych włącznie i więcej -

15 pkt 

2) jest większy od wymaganego od 

6 do 10,99 punktów 

procentowych – 10 pkt 

3) jest większy od 0,01 do 5,99 

punktów procentowych – 5 pkt 

jest równy wymaganiom – 0 pkt 

Dokumentacja 

aplikacyjna – źródła 

finansowania 

…… 

Uzasadnienie przyznanych 

punktów 

 

5. 

Wnioskodawca 

korzystał z 

udzielonego przez 

LGD doradztwa 

Wnioskodawca w okresie od ogłoszenia 

naboru do złożenia wniosku korzystał z 

doradztwa:  

 

1) wnioskodawca korzystał z doradztwa - 

10 PKT. 

Dokumentacja 

aplikacyjna – 

potwierdzenie 

udziału w 

doradztwie/karta 

doradztwa/rejestr 

…..... 
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2) wnioskodawca nie korzystał z 

doradztwa -  0 PKT 

Uzasadnienie przyznanych 

punktów 

 

7. Suma punktów (min 20, max 45) …… 

USTALONA KWOTA WSPARCIA …………………………..pln 

 

Instrukcja wypełnienia karty:  

Punkty przyznawane są na podstawie wniosku o przyznanie pomocy. Ocena projektu odbywa się poprzez wpisanie stosownej liczby punktów dla każdego 

kryterium w kolumnie „przyznane punkty” oraz ich zsumowaniu w ostatnim wierszu „suma punktów”. W przypadku jednakowej ilości punktów, o pozycji na liście 

operacji wybranych decyduje kolejność wpływu potwierdzona numerem wniosku o przyznanie pomocy. 
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Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – przedsięwzięcie 4 

Przedsięwzięcie 4.   Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych 

NUMER KONKURSU:  …………………………………………… 
IMIĘ I NAZWISKO 

OCENIAJĄCEGO: 
…………………………… 

NUMER WNIOSKU:  …………………………………………… DATA: …………………………… 

TYTUŁ PROJEKTU:  …………………………………………… 

PODPIS: …………………………… 
NAZWA 

WNIOSKODAWCY: 
…………………………………………… 

 

Lp. 
Kryteria 

merytoryczne 
Ilość punktów możliwych do uzyskania 

Źródło 

weryfikacji 

Przyznane 

punkty 

1. 

Operacja 

wykorzystuje lokalne 

zasoby:  

a)ludzkie  

b)kulturowe, 

c)historyczne 

Operacja zakłada wykorzystanie zasobów 

lokalnych: 

dwóch lub więcej zasobów – 10 PKT 

jednego zasobu – 5 PKT  

operacja nie wykorzystuje żadnego lokalnego 

zasobu – 0 PKT 

 

Dokumentacja 

aplikacyjna – 

opis operacji 

załącznik, 

informacje we 

wniosku 

…… 
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d)przyrodnicze 

Uzasadnienie przyznanych 

punktów 

 

2. 

Operacja 

skierowana jest do 

mieszkańców z 

terenu działania LGD 

w szczególności 

należących do grup  

defaworyzowanych: 

- osoby pow. 50 roku 

życia, 

- bezrobotni, 

-osoby 

niepełnosprawne 

-dzieci i młodzież (od 

5 do 20 roku życia) 

-mieszkańcy 

obszarów wiejskich 

Wśród grup docelowych operacji znajdują się 

osoby  z grup defaworyzowanych, wskazanych 

w LSR: 

 

TAK – 10 PKT 

NIE –    0 PKT 

Dokumentacja 

aplikacyjna – 

opis operacji 

załącznik, 

informacje we 

wniosku 

…… 

Uzasadnienie przyznanych 

punktów 
 

3. 

Wnioskodawca 

posiada 

doświadczenie w 

realizacji działań 

dofinansowanych ze 

Wnioskodawca posiada doświadczenie w 

realizacji:  

1.Dwóch  lub więcej projektów – 10 PKT 

Dokumentacja 

aplikacyjna – 

załącznik Opis 

operacji 

pokazujący 

pozyskane 

…… 
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środków 

zewnętrznych 

2. Jednego  projektu – 5 PKT  

3. Wnioskodawca nie posiada doświadczenia 

w realizacji projektów – 0 PKT 

dofinansowanie, 

oświadczenie 

Beneficjenta/ko

pia przelewu 

środków 

Uzasadnienie przyznanych 

punktów 

 

4. 
Operacja ma 

charakter 

innowacyjny 

LGD preferuje operacje o charakterze 

innowacyjnym.  

1) operacja jest innowacyjna - 5 PKT 

2) operacja nie jest innowacyjna -0 PKT 

 

 

Dokumentacja 

aplikacyjna – 

opis operacji 

załącznik, 

informacje we 

wniosku 

……. 

Uzasadnienie przyznanych 

punktów 

 

5. Wkład własny 

LGD preferuje operacje, w których udział 

wkładu własnego :  

1) jest większy od wymaganego o 

minimum 11 punktów procentowych 

włącznie i więcej -15 pkt 

2) jest większy od wymaganego od 6 do 

10,99 punktów procentowych – 10 pkt 

3) jest większy od 0,01 do 5,99 punktów 

procentowych – 5 pkt 

4) jest równy wymaganiom – 0 pkt 

Dokumentacja 

aplikacyjna – 

źródła 

finansowania 

…… 
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Uzasadnienie przyznanych 

punktów 

 

6. 

Wnioskodawca 

korzystał z 

udzielonego przez 

LGD doradztwa 

Wnioskodawca w okresie od ogłoszenia 

naboru do złożenia wniosku korzystał z 

doradztwa:  

1) wnioskodawca korzystał z doradztwa - 10 

PKT 

2) wnioskodawca nie korzystał z doradztwa - 0 

PKT 

Dokumentacja 

aplikacyjna – 

potwierdzenie 

udziału w 

doradztwie/kart

a 

doradztwa/rejes

tr 

….... 

Uzasadnienie przyznanych 

punktów 

 

7.  Suma punktów (min 30, max 60) …… 

USTALONA KWOTA WSPARCIA …………………………..pln 

 

Instrukcja wypełnienia karty:  

Punkty przyznawane są na podstawie wniosku o przyznanie pomocy. Ocena projektu odbywa się poprzez wpisanie stosownej liczby punktów dla każdego 

kryterium w kolumnie „przyznane punkty” oraz ich zsumowaniu w ostatnim wierszu „suma punktów”. W przypadku jednakowej ilości punktów, o pozycji na liście 

operacji wybranych decyduje kolejność wpływu potwierdzona numerem wniosku o przyznanie pomocy. 
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Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – przedsięwzięcie 5 

Przedsięwzięcie 5.      Konkurencyjna gospodarka lokalna 

NUMER KONKURSU:  …………………………………………… 
IMIĘ I NAZWISKO 

OCENIAJĄCEGO: 
…………………………… 

NUMER WNIOSKU:  …………………………………………… DATA: …………………………… 

TYTUŁ PROJEKTU:  …………………………………………… 

PODPIS: …………………………… 
NAZWA 

WNIOSKODAWCY: 
…………………………………………… 

 

Lp. 
Kryteria 

merytoryczne 
Ilość punktów możliwych do uzyskania Źródło weryfikacji 

Przyznane 

punkty 

1. 

Operacja 

dotyczy 

działalności 

gospodarczej 

w zakresie  

wykorzystania 

lokalnych 

zasobów 

Operacja wykorzystuje: 

1.Połączenie produktów i usług opartych na 

lokalnych zasobach                    – 20 PKT 

2. Lokalne produkty – 10 PKT 

3. Lokalne usługi oparte na lokalnych 

zasobach                      – 10 PKT 

4. Operacja nie dotyczy tworzenia i rozwoju 

produktów lub usług lokalnych – 0 PKT 
 

 

Dokumentacja 

aplikacyjna – opis 

operacji załącznik –gdzie 

wskazano wykorzystane 

zasoby i uzasadniono 

stopień ich 

wykorzystania 

…… 
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Uzasadnienie 

przyznanych 

punktów 

 

2. 

Zastosowanie 

rozwiązań 

sprzyjających 

ochronie  

środowiska  

i/lub klimatu 

Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań 

korzystnych dla środowiska naturalnego: 

1. TAK – 10 pkt 

2. NIE – 0 pkt 

Kryterium weryfikowane 

na  podstawie wniosku 

oraz założeń biznesplanu 

a także certyfikatów    

 

…….. 

Uzasadnienie 

przyznanych 

punktów 

 

3. 

Operacja ma 

charakter 

innowacyjny 

LGD preferuje operacje o charakterze 

innowacyjnym.  

1) operacja jest innowacyjna - 5 PKT 

2) operacja nie jest innowacyjna  - 0 PKT 

 

Dokumentacja 

aplikacyjna – opis 

operacji załącznik. 

Weryfikacja 

przeprowadzana na 

podstawie dostępnej 

wiedzy lokalnej 

posiadanej przez 

Członków Rady. 

……… 

Uzasadnienie 

przyznanych 
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punktów 

4. 

Realizacja 

operacji 

zakłada 

utworzenie 

dodatkowych 

miejsc pracy 

ponad 

wymagane 

minimum  

(gdzie minimum 

to:  

-  jeden nowy 

etat w 

przeliczeniu na 

pełne etaty 

średnioroczne, 

dla rozwijania 

działalności,  

- 

samozatrudnieni

e lub minimum 

jeden nowy 

pełny etat dla 

podejmowania 

działalności). 

 

Operacja zakłada utworzenie 

dodatkowych miejsc pracy w przeliczeniu 

na pełne etaty średnioroczne ponad 

minimum zakładane w rozporządzeniu 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

24.09.2015 z późn. zm. Zmianami 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 na lata 2014-

2020) 

 

Utworzenie Trzech lub więcej dodatkowych 

miejsc pracy – 20 PKT 

Utworzenie Dwóch dodatkowych miejsc 

pracy-10 PKT 

Utworzenie Jednego dodatkowego miejsca 

pracy- 5 PKT 

Brak utworzenia dodatkowego miejsca 

pracy – 0 PKT 

 

 

Dokumentacja 

aplikacyjna – opis 

operacji załącznik, 

informacje we wniosku i 

biznesplanie 

…………. 
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Uzasadnienie 

przyznanych 

punktów 

 

5. 

Wnioskodawc

a posiada 

doświadczenie 

w realizacji 

projektów 

dofinansowan

ych ze 

środków 

zewnętrznych 

 Kryterium dotyczy rozwijania działalności 

gospodarczej 

Wnioskodawca posiada doświadczenie w 

realizacji :  

Dwóch lub więcej projektów – 5 PKT 

Jednego projektu  - 2 PKT 

Nie posiada doświadczenia w realizacji 

projektów lub zrealizował jeden projekt – 0 

PKT 

Dokumentacja 

aplikacyjna – załącznik 

Opis operacji pokazujący 

pozyskane 

dofinansowanie, 

oświadczenie 

Beneficjenta/kopia 

przelewu środków 

………… 

Uzasadnienie 

przyznanych 

punktów 

 

6. 

Wnioskodawc

a należy do 

jednej z grup 

defaworyzowa

nych 

Kryterium dotyczy podejmujących 

działalność gospodarczą: 

Wnioskodawca należący do jednej z grup 

defaworyzowanych: 

Tak – 10 PKT 

Dokumentacja 

aplikacyjna – opis 

operacji załącznik, 

informacje we wniosku 

……….. 
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Nie – 0 PKT 

Uzasadnienie 

przyznanych 

punktów 

 

 

Wysokość 

wkładu 

własnego 

Kryterium dotyczy rozwijania działalności 

gospodarczej 

LGD preferuje operacje, w których udział 

wkładu własnego :  

1) jest większy od wymaganego o 

minimum 11 punktów procentowych 

włącznie i więcej -15 pkt 

2) jest większy od wymaganego od 6 

do 10,99 punktów procentowych – 

10 pkt 

3) jest większy od 0,01 do 5,99 punktów 

procentowych – 5 pkt 

4) jest równy wymaganiom – 0 pkt 

 

Dokumentacja 

aplikacyjna – źródła 

finansowania 

……… 

Uzasadnienie 

przyznanych 

punktów 
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8. 

Wnioskodawca  

korzystał z 

udzielonego 

przez LGD 

doradztwa 

Wnioskodawca w okresie od ogłoszenia 

naboru do złożenia wniosku korzystał z 

doradztwa:  

1) wnioskodawca korzystał z doradztwa  - 10 

PKT 

2) wnioskodawca nie korzystał z doradztwa-  

0 PKT 

Dokumentacja 

aplikacyjna – 

potwierdzenie udziału w 

doradztwie/karta 

doradztwa/rejestr 

…….. 

Uzasadnienie 

przyznanych 

punktów 

 

9.  

Suma punktów (min 40, max 85) – dotyczy rozwijania działalności gospodarczej 

Suma punktów (min.35, max 75) – dotyczy podejmowania działalności gospodarczej 

…….. 

USTALONA KWOTA WSPARCIA …………………………..pln 

 

Instrukcja wypełnienia karty: 

 Punkty przyznawane są na podstawie wniosku o przyznanie pomocy. Ocena projektu odbywa się poprzez wpisanie stosownej liczby punktów dla każdego 

kryterium w kolumnie „przyznane punkty” oraz ich zsumowaniu w ostatnim wierszu „suma punktów”. W przypadku jednakowej ilości punktów, o pozycji na liście 

operacji wybranych decyduje kolejność wpływu potwierdzona numerem wniosku o przyznanie pomocy. 
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Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – przedsięwzięcie 6 

Przedsięwzięcie 6.   Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego i zdrowej żywności 

NUMER KONKURSU:  
………………………………………

…… 

IMIĘ I NAZWISKO 

OCENIAJĄCEGO: 
…………………………… 

NUMER WNIOSKU:  
………………………………………

…… 
DATA: …………………………… 

TYTUŁ PROJEKTU:  
………………………………………

…… 

PODPIS: …………………………… 

NAZWA 

WNIOSKODAWCY: 

………………………………………

…… 

 

Lp. 
Kryteria 

merytoryczne 
Ilość punktów możliwych do uzyskania Źródło weryfikacji 

Przyznane 

punkty 

1. 

Operacja 

dotyczy 

działalności 

gospodarczej w 

zakresie  

Operacja wykorzystuje: 

1.Połączenie produktów i usług opartych 

na lokalnych zasobach                    – 20 

PKT 

2. Lokalne produkty – 10 PKT 

3. Lokalne usługi oparte na lokalnych 

Dokumentacja 

aplikacyjna – opis operacji 

załącznik –gdzie wskazano 

wykorzystane zasoby i 

uzasadniono stopień ich 

…… 
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wykorzystania 

lokalnych 

zasobów 

zasobach                      – 10 PKT 

4. Operacja nie dotyczy tworzenia i 

rozwoju produktów lub usług lokalnych – 

0 PKT 
 

 

wykorzystania 

Uzasadnienie 

przyznanych punktów 
 

2. 

Liczba 

podmiotów 

korzystających z 

Inkubatora 

Z Inkubatora będzie korzystać: 

 

1. Więcej niż 5 podmiotów-10 PKT 

2. Od 2 do 5 podmiotów – 5 PKT 

3. Mniej niż 2 podmioty – 0 PKT 

 

*Podmiot- osoba fizyczna, osoba prawna 

lub jednostka organizacyjne nie 

posiadająca osobowości prawnej, z 

którą zostanie podpisana umowa na 

korzystanie z Inkubatora 

Kryterium będzie 

weryfikowane na 

podstawie wniosku o 

przyznanie pomocy oraz 

Oświadczenia 

wnioskodawcy, że w 

ramach realizowanej 

operacji podpisze umowy 

z podmiotami 

korzystającymi z 

Inkubatora 

…… 

 
 

3. 

Operacja ma 

charakter 

innowacyjny 

LGD preferuje operacje o charakterze 

innowacyjnym.  

1) operacja jest innowacyjna - 5 PKT 

2) operacja nie jest innowacyjna  - 0 PKT 

Dokumentacja 

aplikacyjna – opis operacji 

załącznik. Weryfikacja 

przeprowadzana na 

…… 
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Przez innowacyjność rozumie się 

zastosowanie lub wprowadzenie nowych 

lub ulepszonych usług/produktów, 

procesów(technologii), metod 

organizacji lub marketingu, nowatorskim 

wykorzystaniu lokalnych zasobów i 

surowców, wcześniej nie stosowanych na 

obszarze LSR; nowym sposobie 

zaangażowania lokalnej społeczności w 

proces rozwoju; upowszechnieniu lub 

wykorzystaniu nowoczesnych technik 

informacyjno – komunikacyjnych.  

podstawie dostępnej 

wiedzy lokalnej 

posiadanej przez 

Członków Rady. 

Uzasadnienie 

przyznanych punktów 

 

4. 

Wnioskodawca 

zakłada 

zatrudnienie w 

formie umowy o 

pracę w 

inkubatorze 

osób z grup 

defaworyzowan

ych wskazanych 

w LSR do dnia, 

w którym 

Wnioskodawca:  

 

1.  Zakłada zatrudnienie co najmniej 3 

osób z grup defaworyzowanych – 20 PKT 

2. Zakłada zatrudnienie  co najmniej 2 

osoby i mniej niż 3 osoby  z grup 

defaworyzowanych – 10 PKT 

3.  Zakłada zatrudnienie co najmniej 1  

osoby i mniej niż 2 osób  z grup 

defaworyzowanych – 5 PKT 

4. Nie zakłada zatrudnienia osób z grup 

defaworyzowanych – 0 PKT 

 

Dokumentacja 

aplikacyjna – opis operacji 

załącznik, informacje we 

wniosku i biznesplanie 
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upłynie 3 lata 

od dnia wypłaty 

płatności 

końcowej 

Uzasadnienie 

przyznanych punktów 
 

5. 

Wnioskodawca 

posiada 

doświadczenie 

w realizacji 

działań 

dofinansowanyc

h ze środków 

zewnętrznych 

Wnioskodawca posiada doświadczenie 

w realizacji  

Dwóch lub więcej projektów – 5 PKT 

Jednego projeku  - 2 PKT 

Nie posiada doświadczenia w realizacji 

projektów lub zrealizował jeden projekt – 

0 PKT 

Dokumentacja 

aplikacyjna – załącznik 

Opis operacji pokazujący 

pozyskane 

dofinansowanie, 

oświadczenie 

Beneficjenta/kopia 

przelewu środków 

 

Uzasadnienie 

przyznanych punktów 
 

6. 
Wysokość wkładu 

własnego 
 

LGD preferuje operacje, w których udział 

wkładu własnego :  

1) jest większy od wymaganego o 

minimum 11 punktów 

procentowych włącznie i więcej -

15 pkt 

2) jest większy od wymaganego od 

6 do 10,99 punktów 

procentowych – 10 pkt 

Dokumentacja 

aplikacyjna – źródła 

finansowania 

…… 
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3) jest większy od 0,01 do 5,99 

punktów procentowych – 5 pkt 

4) jest równy wymaganiom – 0 pkt 

 

Uzasadnienie 

przyznanych punktów 
 

7. 

Wnioskodawca 

korzystał z 

udzielonego 

przez LGD 

doradztwa  

Wnioskodawca w okresie od ogłoszenia 

naboru do złożenia wniosku korzystał z 

doradztwa:  

1) wnioskodawca korzystał z doradztwa - 

10 PKT 

2) wnioskodawca nie korzystał z 

doradztwa – 0 PKT 

Dokumentacja 

aplikacyjna – 

potwierdzenie udziału w 

doradztwie/karta 

doradztwa/rejestr 

 

Uzasadnienie 

przyznanych punktów 
 

8.  
Suma punktów (min 45, max 85) …… 

USTALONA KWOTA WSPARCIA …………………………..pln 

 

Instrukcja wypełnienia karty:  

Punkty przyznawane są na podstawie wniosku o przyznanie pomocy. Ocena projektu odbywa się poprzez wpisanie stosownej liczby punktów dla każdego 

kryterium w kolumnie „przyznane punkty” oraz ich zsumowaniu w ostatnim wierszu „suma punktów”. W przypadku jednakowej ilości punktów, o pozycji na liście 

operacji wybranych decyduje kolejność wpływu potwierdzona numerem wniosku o przyznanie pomocy. 


