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Zał�cznik nr 11 do Wniosku o wybór  
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 

 
 

PROCEDURAUSTALANIA KRYTERIÓW 
WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY 

 
 

I. CEL PROCEDURY: 
§ 1 

Celem Procedury jest okre�lenie sposobu ustalania kryteriów wyboru dla operacji grantowych 

oraz realizowanych przez podmioty inne ni� LGD. 

§ 2 
Kryteria wyboru wniosków przyjmowane s� uchwał� Zarz�du LGD. Kryteria wyboru zostały 

opracowane na podstawie diagnozy i analizy SWOT oraz konsultacji społecznych. Szczegółowe 

wytyczne, na podstawie, których ustalano kryteria zawiera rozdział VI LSR. Dla ka�dego 

kryterium ustalono minimalny próg punktowy, jaki musi spełnia� wniosek, aby mógł by� 

wybrany do finansowania. Kierowano si� w tym przypadku okre�lonymi kryteriami, które musz� 

by� spełnione, wa�nymi z punktu widzenia LGD dla realizacji okre�lonego celu, a wynikaj�cymi 

z analizy SWOT i diagnozy obszaru.  

 

II. PRZEBIEG PROCEDURY: 

§ 3 

1. Kryteria wyboru wniosków przyjmowane s� Zarz�d LGD.  

2. Zarz�d LGD dokonuje zmian kryteriów wyboru, na wniosek:  

1) Rady,  

2) co najmniej 10% członków LGD,  

3) z własnej inicjatywy.  

3. Zarz�d LGD, dokonuje zmian kryteriów wyboru operacji na podstawie wezwa� Urz�du 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.  

4. Wniosek o którym mowa w § 3 ust.2 w zakresie dokonania zmiany kryteriów musi by� 

zło�ony do Zarz�du w formie pisemnej i zawiera�:  

1) uzasadnienie proponowanych zmian,  

2) okre�lenie wpływu na osi�gni�cie zaplanowanych w LSR wska�ników produktu, rezultatu 

i oddziaływania.  

5. Do wniosku, o którym mowa w § 3 ust.2, wnioskodawca zał�cza:  

1) propozycje kryteriów, które: posiadaj� metodologi� wyliczania, s� mierzalne albo 

zawieraj� szczegółowy opis wyja�niaj�cy sposób oceny wskazuj�cy wymagania 

konieczne do spełnienia danego kryterium, niebudz�ce w�tpliwo�ci interpretacyjnych, 
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posiadaj� dodatkowe opisy, definicje oraz sposób przyznawania wag nie budzi 

w�tpliwo�ci;  

2) uzasadnienie ka�dego proponowanego kryterium.  

§ 4 

1. Kryteria wyboru operacji zaproponowane we wniosku, o którym mowa w § 3 ust.2, przed 

posiedzeniem, na którym s� przyjmowane, poddawane s� konsultacjom:  

1) na forum Zarz�du lub konsultacjom z członkami Rady,  

2) ze społeczno�ci� lokaln�.  

2. Konsultacje, o których mowa powy�ej, Biuro ogłasza na stronie internetowej LGD co 

najmniej na 14 dni przed posiedzeniem Zarz�du, na którym podejmowana jest uchwała  

w sprawie przyj�cia zmienionych kryteriów wyboru operacji.  

3. Przed podj�ciem uchwały w sprawie przyj�cia zmienionych kryteriów wyboru operacji 

Zarz�dowi przedstawiane s� wyniki przeprowadzonych konsultacji zawieraj�ce  

w szczególno�ci:  

1) sposób i termin ogłoszenia konsultacji,  

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

nazwy zgłaszaj�cego.  

§ 5 

1. Podmiotom uczestnicz�cym w konsultacjach, o których mowa powy�ej, wysyłana jest 

informacja o przyj�tych kryteriach wyboru operacji.  

2. Informacja o przyj�tych kryteriach wyboru operacji publikowana jest na stronie 

internetowej LGD.  

§ 6 

1. Zmienione kryteria wyboru obowi�zuj� dla Konkursów ogłaszanych po podj�ciu uchwały 

o zmianie kryteriów. 
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Zał�cznik nr 1 do Procedury ustalania kryteriów 
wyboru operacji i ich zmiany 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI 
 
 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH PROCEDURY KONKURSOWEJ  
DLA PODMIOTÓW INNYCH NI� LGD 

 
 
Przedsi�wzi�cie I.1.1  Rozwój przedsi�biorczo�ci na obszarze LSR 
 

KRYTERIA FORMALNE 
 

KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA 
KRYTERIUM 

1. Wniosek o dofinansowanie operacji 
zło�ony został we wła�ciwym terminie 
i w odpowiedzi na wła�ciwy konkurs 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca zło�ył wniosek o  przyznanie 
pomocy w terminie oraz w odpowiedzi na wła�ciwy 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 obj�ty planowan� operacj�, zgodny jest z 
zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

KRYTERIUM ZGODNO�CI OPERACJI Z LSR I RPO WK-P 2014-2020 
1. Operacja jest zgodna z Lokaln� 

Strategi� Rozwoju 
Ocenie podlega, czy operacja zakłada realizacj� celów głównych i 
szczegółowych LSR, przez osi�ganie zaplanowanych w LSR 
wska�ników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

2. Operacja jest zgodna z RPO WK-P 
2014-2020 

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

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

Przedsi�wzi�cie I.1.1  Rozwój przedsi�biorczo�ci na obszarze LSR 
 (maksymalna liczba punktów-70 PKT minimalna liczba punktów – 35 PKT) 

 
KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM PRZEWIDYWANE 

EFEKTY REALIZOWANEJ 
OPERACJI 

WPŁYW PLANOWANEJ 
OPERACJI NA OSI�GNIECIE 
ZAKŁADANYCH CELÓW LSR 

PUNKTACJA 

1. Zakres operacji 
zakłada 
zastosowanie 
rozwi�za� 
korzystnych dla 
�rodowiska 
naturalnego 

Ocenie podlega zakres 
realizacji operacji z 
uwzgl�dnieniem rozwi�za� 
ekologicznych 

Realizacja operacji z 
zastosowaniem rozwi�za� 
korzystnych dla �rodowiska 
naturalnego przyczyni si� do 
poprawy jako�ci tego 
�rodowiska, które jest cennym 
bogactwem obszaru LGD 

Operacje stosuj�ce rozwi�zania 
korzystne dla �rodowiska 
naturalnego przyczyni� si� do 
osi�gni�cia wszystkich celów 
LSR. 

Operacja zakłada  
zastosowanie 
rozwi�za� 
korzystnych dla 
�rodowiska 
naturalnego: 

1.TAK – 10 PKT 
2.NIE – 0 PKT 

2. Operacja ma 
charakter 
innowacyjny 

Ocenie podlega 
innowacyjno�� operacji, 
polegaj�ca na: 

Realizacja operacji z 
wykorzystaniem 
innowacyjnych rozwi�za� 
przyczyni si� do wzrostu 
konkurencyjno�ci obszaru 
LGD. 

Operacje innowacyjne przyczyni� 
si� do realizacji  wszystkich celów 
LSR 

Operacja jest 
innowacyjna: 

- wytworzeniu nowej usługi 
lub produktu, dotychczas nie 
oferowanego/produkowanego 
na obszarze LGD, 
-zastosowaniu nowych 
sposobów organizacji lub 
zarz�dzania, wcze�niej nie 
stosowanych na obszarze 
LGD, 

1.W skali 
ponadlokalnej (obszar 
LGD) – 10 PKT 

-zrealizowaniu inwestycji, 
jakiej dotychczas nie było na 
obszarze LGD, 

2. W skali lokalnej – 5 
PKT 
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-nowatorskim wykorzystaniu 
lokalnych zasobów i 
surowców, dotychczas nie 
stosowanym na obszarze 
LGD, 

3. Operacja nie jest 
innowacyjna – 0 PKT 

- wykorzystaniu 
nowoczesnych technik 
informacyjno-
komunikacyjnych 

3. Zakres operacji 
generuje nowe 
miejsca pracy – 
zakłada utworzenie 
miejsc pracy  

Ocenie podlega, czy zakres 
operacji przewiduje 
utworzenie miejsc pracy 

Realizacja operacji zwi�kszy 
poziom zatrudnienia na 
obszarze LGD, powstan� 
nowe firmy, zatrudniaj�ce 
pracowników oraz nowe 
miejsca pracy w istniej�cych 
przedsi�biorstwach 

Rozwój lokalnego rynku pracy 
oraz oferty wsparcie biznesu 
przyczyni si� do  realizacji   Celu 
szczegółowego I.1.Spadek poziomu 
bezrobocia na obszarze wdra�ania 
LSR w grupie 20 osób do 2023 
roku oraz Celu ogólnego I Wzrost 
konkurencyjno�ci gospodarczej 
obszaru LGD 

Operacja zakłada 
utworzenie: 

1. Trzech i wi�cej 
miejsc pracy – 20 
PKT 
2. Dwóch miejsc 
pracy-15 PKT 

3. Jednego miejsca 
pracy- 10 PKT 

4. Nie przewiduje 
utworzenia miejsc 
pracy - 0 PKT 

4. Wnioskodawca 
posiada 
do�wiadczenie w 
realizacji projektów 
o charakterze 
podobnym do 
operacji, któr� 
zamierza realizowa� 

Ocenie podlega 
do�wiadczenie 
wnioskodawcy w realizacji 
projektów z wykorzystaniem  
dofinansowania 
zewn�trznego 

Posiadanie przez 
wnioskodawc� do�wiadczenia 
w realizacji projektów, 
przyczyni si� do prawidłowej 
realizacji projektu bez ryzyka 
zwrotu �rodków finansowych, 
a tym samym lepszej 
realizacji LSR 

Do finansowania wybierane b�d� 
projekty, których wnioskodawcy 
posiadaj� do�wiadczenie w 
realizacji projektów z udziałem 
�rodków zewn�trznych, co 
przyczyni si� do prawidłowej  
realizacji   Celu szczegółowego 
I.1.Spadek poziomu bezrobocia na 
obszarze wdra�ania LSR w grupie 

Wnioskodawca 
posiada 
do�wiadczenie w 
realizacji:  

1.Dwóch i wi�cej 
projektów – 10 PKT 
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20 osób do 2023 roku oraz Celu 
ogólnego I Wzrost 
konkurencyjno�ci gospodarczej 
obszaru LGD 

2. Jednego projektu – 
5 PKT 

3. Wnioskodawca nie 
posiada 
do�wiadczenia w 
realizacji projektów – 
0 PKT 

5. Wysoko�� wkładu 
własnego  

Ocenie podlega, czy 
wnioskodawca zamierza 
realizowa� operacj� równie� 
ze �rodków własnych. 
Zastosowanie tego kryterium 
wpłynie na zwi�kszenie 
liczby składanych projektów, 
co w efekcie zapewni 
wi�kszy zasi�g 
oddziaływania LSR. 
Kryterium to przyczyni si� 
do mo�liwo�ci rozdzielenia 
posiadanych �rodków 
finansowanych na wi�ksz� 
liczb� operacji, a tym samym 
wsparcie wi�kszej liczby 
beneficjentów w ramach 
działania.  

Współfinansowanie operacji z 
udziałem �rodków własnych 
beneficjenta, pozwoli na 
dofinansowanie wi�kszej 
liczby projektów w ramach 
LSR 

Wprowadzenie tego kryterium 
przyczyni si� do realizacji i 
lepszego osi�gni�cia wszystkich 
celów strategii 

Wnioskodawca 
gwarantuje 
wniesienie 
finansowego wkładu 
własnego na 
poziomie: 

1.Wi�cej ni� 5 % 
powy�ej wkładu 
minimalnego – 10 
PKT 
2.Do 5% wł�cznie 
powy�ej wkładu 
minimalnego- 5 PKT 

3. Wkład własny 
równy minimalnemu – 
0 PKT 

6. Wniosek został 
zło�ony w wyniku 
udzielonego przez 
LGD doradztwa 

Ocenie podlega, czy 
wnioskodawca przed 
zło�eniem wniosku o 
przyznanie pomocy i 
ubiegaj�c si� o pomoc 
skorzystał z doradztwa 
prowadzonego przez LGD 

Wnioski przygotowane dzi�ki 
doradztwu przez LGD b�d� 
lepiej opracowane oraz w 
wi�kszym stopniu b�d� 
realizowa� zało�one cele 
LSR.   

Wprowadzenie tego kryterium 
przyczyni si� do realizacji i 
lepszego osi�gni�cia wszystkich 
celów strategii 

Wnioskodawca 
korzystał z doradztwa 
LGD: 

1.TAK – 10 PKT 
2.NIE – 0 PKT 
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Przedsi�wzi�cie I.1.2  Generowanie miejsc pracy w sektorze przedsi�biorstw na obszarze LSR 
 

KRYTERIA FORMALNE 
 

KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA 
KRYTERIUM 

1. Wniosek o dofinansowanie operacji 
zło�ony został we wła�ciwym terminie 
i w odpowiedzi na wła�ciwy konkurs 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca zło�ył wniosek o  przyznanie 
pomocy w terminie oraz w odpowiedzi na wła�ciwy 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 obj�ty planowan� operacj�, zgodny jest z 
zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

KRYTERIUM ZGODNO�CI OPERACJI Z LSR I PROW 2014-2020 
1. Operacja jest zgodna z Lokaln� 

Strategi� Rozwoju 
Ocenie podlega, czy operacja zakłada realizacj� celów głównych i 
szczegółowych LSR, przez osi�ganie zaplanowanych w LSR 
wska�ników. 

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 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 
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LOKALNE KRYTERIA WYBORU 
Przedsi�wzi�cie I.1.2  Generowanie miejsc pracy w sektorze przedsi�biorstw na obszarze LSR 
(maksymalna liczba punktów-80 PKT minimalna liczba punktów – 40 PKT) 

  
KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM PRZEWIDYWANE EFEKTY 

REALIZOWANEJ OPERACJI 
WPŁYW PLANOWANEJ 

OPERACJI NA 
OSI�GNIECIE 

ZAKŁADANYCH CELÓW 
LSR 

PUNKTACJA 

1. Projekt zakłada 
wsparcie osób 
nale��cych do 
zdiagnozowanych na 
obszarze wdra�ania 
LSR grup 
defaworyzowanych 

Ocenie podlega 
przynale�no�� beneficjenta 
do zdiagnozowanych grup 
defaworyzowanych lub 
zało�enie zatrudnienia osób z 
grup defaworyzowanych 
(mieszka�cy obszarów 
wiejskich, kobiety, osoby w 
przedziale wiekowym 25 – 34 
lata, długotrwale bezrobotni, 
osoby z wykształceniem 
zawodowym i osoby bez 
wystarczaj�cych kwalifikacji 
zawodowych). 

Realizacja operacji wpłynie 
popraw� sytuacji grup 
defaworyzowanych na rynku 
pracy.  

Wsparcie zdiagnozowanych 
grup defaworyzowanych 
wpłynie pozytywnie na rozwój 
gospodarczy obszaru i 
przyczyni si� do 
kompleksowej realizacji LSR, 
a tym samym lepszej realizacji   
Celu szczegółowego 
I.1.Spadek poziomu 
bezrobocia na obszarze 
wdra�ania LSR w grupie 20 
osób do 2023 roku oraz Celu 
ogólnego I Wzrost 
konkurencyjno�ci 
gospodarczej obszaru LGD 

Operacja jest realizowana przez 
osob� lub na rzecz osoby 
nale��cej do zdiagnozowanych 
na obszarze wdra�ania LSR 
grup defaworyzowanych: 
1.TAK – 10 PKT 

2.NIE – 0 PKT 

2. Zakres operacji 
zakłada zastosowanie 
rozwi�za� 
korzystnych dla 
�rodowiska 
naturalnego 

Ocenie podlega zakres 
realizacji operacji z 
uwzgl�dnieniem rozwi�za� 
ekologicznych 

Realizacja operacji z 
zastosowaniem rozwi�za� 
korzystnych dla �rodowiska 
naturalnego przyczyni si� do 
poprawy jako�ci tego 
�rodowiska, które jest cennym 
bogactwem obszaru LGD 

Operacje stosuj�ce 
rozwi�zania korzystne dla 
�rodowiska naturalnego 
przyczyni� si� do osi�gni�cia 
wszystkich celów LSR. 

Operacja zakłada  zastosowanie 
rozwi�za� korzystnych dla 
�rodowiska naturalnego: 
1.TAK – 10 PKT 
2.NIE – 0 PKT 
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3. Operacja ma 
charakter 
innowacyjny 

Ocenie podlega 
innowacyjno�� operacji, 
polegaj�ca na: 

Realizacja operacji z 
wykorzystaniem innowacyjnych 
rozwi�za� przyczyni si� do 
wzrostu konkurencyjno�ci 
obszaru LGD. 

Operacje stosuj�ce 
rozwi�zania innowacyjne 
przyczyni� si� do osi�gni�cia 
wszystkich celów LSR. 

Operacja jest innowacyjna: 

- wytworzeniu nowej usługi 
lub produktu, dotychczas nie 
oferowanego/produkowanego 
na obszarze LGD, 
-zastosowaniu nowych 
sposobów organizacji lub 
zarz�dzania, wcze�niej nie 
stosowanych na obszarze 
LGD, 

1.W skali ponadlokalnej (obszar 
LGD) – 10 PKT 

-zrealizowaniu inwestycji, 
jakiej dotychczas nie było na 
obszarze LGD, 

2. W skali lokalnej – 5 PKT 

-nowatorskim wykorzystaniu 
lokalnych zasobów i 
surowców, dotychczas nie 
stosowanym na obszarze 
LGD, 

3. Operacja nie jest innowacyjna 
– 0 PKT 

- wykorzystaniu 
nowoczesnych technik 
informacyjno-
komunikacyjnych 

4. Zakres operacji 
generuje nowe 
miejsca pracy – 
zakłada utworzenie 
miejsc pracy w 
przeliczeniu na pełne 
etaty �rednioroczne 

Ocenie podlega, czy zakres 
operacji przewiduje 
utworzenie miejsc pracy 

Realizacja operacji zwi�kszy 
poziom zatrudnienia na 
obszarze LGD, powstan� nowe 
firmy, zatrudniaj�ce 
pracowników oraz nowe 
miejsca pracy w istniej�cych 
przedsi�biorstwach 

Rozwój lokalnego rynku pracy 
przyczyni si� do  realizacji   
Celu szczegółowego 
I.1.Spadek poziomu 
bezrobocia na obszarze 
wdra�ania LSR w grupie 20 
osób do 2023 roku oraz Celu 

Operacja zakłada utworzenie: 

1. Trzech i wi�cej miejsc pracy – 
20 PKT 
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ogólnego I Wzrost 
konkurencyjno�ci 
gospodarczej obszaru LGD 

2. Dwóch miejsc pracy-15 PKT 

3. Jednego miejsca pracy- 10 
PKT 

5. Wnioskodawca 
posiada 
do�wiadczenie w 
realizacji projektów 
o charakterze 
podobnym do 
operacji, któr� 
zamierza realizowa� 

Ocenie podlega 
do�wiadczenie 
wnioskodawcy w realizacji 
projektów z wykorzystaniem  
dofinansowania 
zewn�trznego 

Posiadanie przez wnioskodawc� 
do�wiadczenia w realizacji 
projektów, przyczyni si� do 
prawidłowej realizacji projektu 
bez ryzyka zwrotu �rodków 
finansowych, a tym samym 
lepszej realizacji LSR 

Do finansowania wybierane 
b�d� projekty, których 
wnioskodawcy posiadaj� 
do�wiadczenie w realizacji 
projektów z udziałem �rodków 
zewn�trznych, co przyczyni 
si� do prawidłowej  realizacji   
Celu szczegółowego 
I.1.Spadek poziomu 
bezrobocia na obszarze 
wdra�ania LSR w grupie 20 
osób do 2023 roku oraz Celu 
ogólnego I Wzrost 
konkurencyjno�ci 
gospodarczej obszaru LGD 

Wnioskodawca posiada 
do�wiadczenie w realizacji:  

1.Dwóch i wi�cej projektów – 
10 PKT 

2. Jednego projektu – 5 PKT 

3. Wnioskodawca nie posiada 
do�wiadczenia w realizacji 
projektów – 0 PKT 

6. Wysoko�� wkładu 
własnego  

Ocenie podlega, czy 
wnioskodawca zamierza 
realizowa� operacj� równie� 
ze �rodków własnych. 
Zastosowanie tego kryterium 
wpłynie na zwi�kszenie 
liczby składanych projektów, 
co w efekcie zapewni 
wi�kszy zasi�g 
oddziaływania LSR. 

Współfinansowanie operacji z 
udziałem �rodków własnych 
beneficjenta, pozwoli na 
dofinansowanie wi�kszej liczby 
projektów w ramach LSR 

Wprowadzenie tego kryterium 
przyczyni si� do realizacji i 
lepszego osi�gni�cia 
wszystkich celów strategii 

Wnioskodawca gwarantuje 
wniesienie finansowego wkładu 
własnego na poziomie: 

1.Wi�cej ni� 5 % powy�ej 
wkładu minimalnego – 10 PKT 
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Kryterium to przyczyni si� 
do mo�liwo�ci rozdzielenia 
posiadanych �rodków 
finansowanych na wi�ksz� 
liczb� operacji, a tym samym 
wsparcie wi�kszej liczby 
beneficjentów w ramach 
działania.  

2.Do 5% wł�cznie powy�ej 
wkładu minimalnego- 5 PKT 

3. Wkład własny równy 
minimalnemu – 0 PKT 

7. Wniosek został 
zło�ony w wyniku 
udzielonego przez 
LGD doradztwa 

Ocenie podlega, czy 
wnioskodawca przed 
zło�eniem wniosku o 
przyznanie pomocy i 
ubiegaj�c si� o pomoc 
skorzystał z doradztwa 
prowadzonego przez LGD 

Wnioski przygotowane dzi�ki 
doradztwu przez LGD b�d� 
lepiej opracowane oraz w 
wi�kszym stopniu b�d� 
realizowa� zało�one cele LSR.   

Wprowadzenie tego kryterium 
przyczyni si� do realizacji i 
lepszego osi�gni�cia 
wszystkich celów strategii 

Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa LGD: 

1.TAK – 10 PKT 
2.NIE – 0 PKT 
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Przedsi�wzi�cie II.1.1  Rozwój nowoczesnej infrastruktury na obszarze LGD 
 

KRYTERIA FORMALNE 
 

KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM 
1. Wniosek o dofinansowanie operacji 

zło�ony został we wła�ciwym terminie 
i w odpowiedzi na wła�ciwy konkurs 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca zło�ył wniosek o  przyznanie pomocy w 
terminie oraz w odpowiedzi na wła�ciwy 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 obj�ty planowan� operacj�, zgodny jest z zakresem 
tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

KRYTERIUM ZGODNO�CI OPERACJI Z LSR I PROW 2014-2020 
1. Operacja jest zgodna z Lokaln� 

Strategi� Rozwoju 
Ocenie podlega, czy operacja zakłada realizacj� celów głównych i 
szczegółowych LSR, przez osi�ganie zaplanowanych w LSR wska�ników. 

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 

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

Przedsi�wzi�cie II.1.1  Rozwój nowoczesnej infrastruktury na obszarze LGD 
(maksymalna liczba punktów-70 PKT minimalna liczba punktów – 35 PKT) 

KRYTERIUM DEFINICJA 
KRYTERIUM 

PRZEWIDYWANE 
EFEKTY 
REALIZOWANEJ 
OPERACJI 

WPŁYW PLANOWANEJ OPERACJI NA 
OSI�GNIECIE ZAKŁADANYCH CELÓW LSR PUNKTACJA 

1. 

Operacja 
realizowana w 
miejscowo�ci 
zamieszkałej przez 
mniej ni� 5 tys. 
mieszka�ców 

Ocenie podlega 
miejsce realizacji 
operacji 

Realizacja operacji 
wpłynie na zwi�kszenie 
dost�pno�ci do  
infrastruktury 
turystycznej, sportowej, 
rekreacyjnej i kulturalnej 
w miejscowo�ciach do 5 
tys. mieszka�ców 

Realizacja operacji w miejscowo�ciach do 5 tys. 
mieszka�ców wpłynie na realizacj� Celu szczegółowego 
II.1Zwi�kszenie aktywno�ci w�ród 16247 mieszka�ców 
obj�tych LSR w zakresie korzystania z rozwini�tej sieci 
infrastruktury do 2023 r. oraz Celu ogólnego II Poprawa 
jako�ci i standardu �ycia mieszka�ców obszaru LGD w 
oparciu o zasoby lokalne 

Operacja realizowana w 
miejscowo�ci zamieszkałej 
przez mniej ni� 5 tys. 
mieszka�ców: 

1.TAK – 10 PKT 

2.NIE – 0 PKT 

2. 

Operacja 
wykorzystuje 
lokalne zasoby 
ludzkie, 
kulturowe, 
historyczne lub 
przyrodnicze 

Ocenie podlega zakres 
wykorzystania 
potencjału i zasobów 
lokalnych 

Realizacja operacji 
przyczyni si� do 
kompleksowych 
przedsi�wzi��, 
wykorzystuj�cych 
lokalne zasoby i 
potencjał obszaru LGD 

Operacje wykorzystuj�ce lokalne zasoby ludzkie, 
kulturowe, historyczne i przyrodnicze przyczyni� si� do 
kompleksowej realizacji LSR, a tym samym lepszej 
realizacji  Celu szczegółowego II.1 Zwi�kszenie 
aktywno�ci w�ród 16247 mieszka�ców obj�tych LSR w 
zakresie korzystania z rozwini�tej sieci infrastruktury do 
2023 r. oraz Celu ogólnego II Poprawa jako�ci i 
standardu �ycia mieszka�ców obszaru LGD w oparciu o 
zasoby lokalne 

Operacja zakłada 
wykorzystanie zasobów 
lokalnych: 

1.Dwóch lub wi�cej 
zasobów – 10 PKT 

2. Jednego zasobu – 5 
PKT  

3.Operacja nie zakłada 
wykorzystania �adnego 
lokalnego zasobu – 0 PKT 
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3. 

Operacja dotyczy 
lub ma 
bezpo�redni 
wpływ na wsparcie 
kultury, edukacji, 
turystyki, sportu, 
miejsc rekreacji i 
integracji lokalnej 

Ocenie podlega zakres 
realizowanej operacji i 
jej zasi�g 
inwestycyjny. 

Operacje dotycz�ce 
wskazanych zakresów 
przyczyni� si� do 
zaspokojenia potrzeb 
mieszka�ców i turystów 
w zakresie 
ogólnodost�pnej 
infrastruktury 

Operacje o wskazanych zakresach wpłyn� na realizacj�  
Celu szczegółowego II.1 Zwi�kszenie aktywno�ci w�ród 
16247 mieszka�ców obj�tych LSR w zakresie korzystania 
z rozwini�tej sieci infrastruktury do 2023 r. oraz Celu 
ogólnego II Poprawa jako�ci i standardu �ycia 
mieszka�ców obszaru LGD w oparciu o zasoby lokalne 

Operacja ma wpływ na: 

1.3 i wi�cej czynników  – 
20 PKT 
2.2 czynniki – 10 PKT 
3.1 czynnik – 5 PKT 

4. Operacja nie dotyczy 
�adnego czynnika – 0 
PKT 

4. 

Wnioskodawca 
posiada 
do�wiadczenie w 
realizacji 
projektów o 
charakterze 
podobnym do 
operacji, któr� 
zamierza 
realizowa� 

Ocenie podlega 
do�wiadczenie 
wnioskodawcy w 
realizacji projektów 
dotycz�cych inwestycji 
infrastrukturalnych 

Posiadanie przez 
wnioskodawc� 
do�wiadczenia w 
realizacji projektów o 
podobnym charakterze, 
przyczyni si� do 
prawidłowej realizacji 
projektu bez ryzyka 
zwrotu �rodków 
finansowych, a tym 
samym lepszej realizacji 
LSR 

Do finansowania wybierane b�d� projekty, których 
wnioskodawcy posiadaj� do�wiadczenie w realizacji 
projektów dotycz�cych  inwestycji infrastrukturalnych, 
co przyczyni si� do prawidłowej realizacji Celu 
szczegółowego II.1Zwi�kszenie aktywno�ci w�ród 16247 
mieszka�ców obj�tych LSR w zakresie korzystania z 
rozwini�tej sieci infrastruktury do 2023 r. oraz Celu 
ogólnego II Poprawa jako�ci i standardu �ycia 
mieszka�ców obszaru LGD w oparciu o zasoby lokalne 

Wnioskodawca posiada 
do�wiadczenie w 
realizacji:  

1.Dwóch i wi�cej 
projektów – 10 PKT 
2. Jednego projektu – 5 
PKT 

3. Wnioskodawca nie 
posiada do�wiadczenia w 
realizacji projektów – 0 
PKT 

5. Wysoko�� wkładu 
własnego  

Ocenie podlega, czy 
wnioskodawca 
zamierza realizowa� 
operacj� równie� ze 
�rodków własnych. 
Zastosowanie tego 
kryterium wpłynie na 
zwi�kszenie liczby 

Współfinansowanie 
operacji z udziałem 
�rodków własnych 
beneficjenta, pozwoli na 
dofinansowanie 
wi�kszej liczby 
projektów w ramach 
LSR 

Wprowadzenie tego kryterium przyczyni si� do realizacji 
i lepszego osi�gni�cia wszystkich celów strategii 

Wnioskodawca 
gwarantuje wniesienie 
finansowego wkładu 
własnego na poziomie: 
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składanych projektów, 
co w efekcie zapewni 
wi�kszy zasi�g 
oddziaływania LSR. 
Kryterium to przyczyni 
si� do mo�liwo�ci 
rozdzielenia 
posiadanych �rodków 
finansowanych na 
wi�ksz� liczb� 
operacji, a tym samym 
wsparcie wi�kszej 
liczby beneficjentów w 
ramach działania.  

1.Wi�cej ni� 5 % powy�ej 
wkładu minimalnego – 10 
PKT 

2.Do 5% wł�cznie 
powy�ej wkładu 
minimalnego- 5 PKT 

3. Wkład własny równy 
minimalnemu – 0 PKT 

6. 

Wniosek został 
zło�ony w wyniku 
udzielonego przez 
LGD doradztwa 

Ocenie podlega, czy 
wnioskodawca przed 
zło�eniem wniosku o 
przyznanie pomocy i 
ubiegaj�c si� o pomoc 
skorzystał z doradztwa 
prowadzonego przez 
LGD 

Wnioski przygotowane 
dzi�ki doradztwu przez 
LGD b�d� lepiej 
opracowane oraz w 
wi�kszym stopniu b�d� 
realizowa� zało�one cele 
LSR.   

Wprowadzenie tego kryterium przyczyni si� do realizacji 
i lepszego osi�gni�cia wszystkich celów strategii 

Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa LGD: 

1.      TAK – 10 PKT 
2.      NIE – 0 PKT 
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Przedsi�wzi�cie II.1.1Rewitalizacja obszarów wiejskich 
 

KRYTERIA FORMALNE 
 

KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM 
1. Wniosek o dofinansowanie operacji 

zło�ony został we wła�ciwym terminie 
i w odpowiedzi na wła�ciwy konkurs 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca zło�ył wniosek o  przyznanie pomocy w 
terminie oraz w odpowiedzi na wła�ciwy 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 obj�ty planowan� operacj�, zgodny jest z zakresem 
tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

KRYTERIUM ZGODNO�CI OPERACJI Z LSR I RPO WK-P 2014-2020 
1. Operacja jest zgodna z Lokaln� 

Strategi� Rozwoju 
Ocenie podlega, czy operacja zakłada realizacj� celów głównych i 
szczegółowych LSR, przez osi�ganie zaplanowanych w LSR wska�ników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

2. Operacja jest zgodna z RPO WK-P 
2014-2020 

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

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

Przedsi�wzi�cie II.1.1Rewitalizacja obszarów wiejskich 
(maksymalna liczba punktów-50 PKT minimalna liczba punktów – 25 PKT) 

KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM PRZEWIDYWANE 
EFEKTY 

REALIZOWANEJ 
OPERACJI 

WPŁYW PLANOWANEJ OPERACJI NA 
OSI�GNIECIE ZAKŁADANYCH CELÓW 

LSR 

PUNKTACJA 

1. Operacja 
realizowana w 
miejscowo�ci 
zamieszkałej 
przez mniej ni� 5 
tys. mieszka�ców 

Ocenie podlega miejsce realizacji 
operacji 

Realizacja operacji 
wpłynie na zwi�kszenie 
dost�pno�ci do  
infrastruktury na 
rewitalizowanych 
obszarach w 
miejscowo�ciach do 5 
tys. mieszka�ców 

Realizacja operacji w miejscowo�ciach do 5 
tys. mieszka�ców wpłynie na realizacj� Celu 
szczegółowego II.1 Zwi�kszenie aktywno�ci 
w�ród 16247 mieszka�ców obj�tych LSR w 
zakresie korzystania z rozwini�tej sieci 
infrastruktury do 2023 r. oraz Celu ogólnego II 
Poprawa jako�ci i standardu �ycia 
mieszka�ców obszaru LGD w oparciu o zasoby 
lokalne 

Operacja realizowana 
w miejscowo�ci 
zamieszkałej przez 
mniej ni� 5 tys. 
mieszka�ców: 

1.TAK – 10 PKT 

2.NIE – 0 PKT 

2. Operacja dotyczy 
lub ma 
bezpo�redni 
wpływ na 
wsparcie osób 
zagro�onych 
wykluczeniem 
społecznym lub 
ubóstwem 

Ocenie podlega cel/warto�� dodana 
realizowanej operacji i jej zasi�g 
inwestycyjny. 

Realizacja operacji z 
których b�d� korzystały 
osoby zagro�one 
wykluczeniem 
społecznym i ubóstwem 
przyczyni� si� do 
polepszenia standardów 
�ycia społeczno�ci  

Operacje o wskazanych zakresach wpłyn� na 
realizacj� Celu szczegółowego II.1Zwi�kszenie 
aktywno�ci w�ród 16247 mieszka�ców 
obj�tych LSR w zakresie korzystania z 
rozwini�tej sieci infrastruktury do 2023 r. oraz 
Celu ogólnego II Poprawa jako�ci i standardu 
�ycia mieszka�ców obszaru LGD w oparciu o 
zasoby lokalne 

Operacja ma wpływ 
na wsparcie osób 
zagro�onych 
wykluczeniem 
społecznym lub 
ubóstwem: 
1.TAK  – 10 PKT 

2.NIE – 0 PKT 

3. Wnioskodawca 
posiada 
do�wiadczenie w 
realizacji 
projektów o 
charakterze 

Ocenie podlega do�wiadczenie 
wnioskodawcy w realizacji projektów 
dotycz�cych inwestycji 
infrastrukturalnych/rewitalizacyjnych  

Posiadanie przez 
wnioskodawc� 
do�wiadczenia w 
realizacji projektów o 
podobnym charakterze, 
przyczyni si� do 

Do finansowania wybierane b�d� projekty, 
których wnioskodawcy posiadaj� 
do�wiadczenie w realizacji projektów 
dotycz�cych  inwestycji infrastrukturalnych, co 
przyczyni si� do prawidłowej realizacji Celu 
szczegółowego II.1Zwi�kszenie aktywno�ci 

Wnioskodawca 
posiada 
do�wiadczenie w 
realizacji:  
1.Dwóch i wi�cej 
projektów – 10 PKT 
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podobnym do 
operacji, któr� 
zamierza 
realizowa� 

prawidłowej realizacji 
projektu bez ryzyka 
zwrotu �rodków 
finansowych, a tym 
samym lepszej realizacji 
LSR 

w�ród 16247 mieszka�ców obj�tych LSR w 
zakresie korzystania z rozwini�tej sieci 
infrastruktury do 2023 r. oraz Celu ogólnego II 
Poprawa jako�ci i standardu �ycia 
mieszka�ców obszaru LGD w oparciu o zasoby 
lokalne 

2. Jednego projektu – 
5 PKT 

3. Wnioskodawca nie 
posiada 
do�wiadczenia w 
realizacji projektów – 
0 PKT 

4. Wysoko�� wkładu 
własnego  

Ocenie podlega, czy wnioskodawca 
zamierza realizowa� operacj� równie� 
ze �rodków własnych. Zastosowanie 
tego kryterium wpłynie na 
zwi�kszenie liczby składanych 
projektów, co w efekcie zapewni 
wi�kszy zasi�g oddziaływania LSR. 
Kryterium to przyczyni si� do 
mo�liwo�ci rozdzielenia posiadanych 
�rodków finansowanych na wi�ksz� 
liczb� operacji, a tym samym 
wsparcie wi�kszej liczby 
beneficjentów w ramach działania.  

Współfinansowanie 
operacji z udziałem 
�rodków własnych 
beneficjenta, pozwoli na 
dofinansowanie 
wi�kszej liczby 
projektów w ramach 
LSR 

Wprowadzenie tego kryterium przyczyni si� do 
realizacji i lepszego osi�gni�cia wszystkich 
celów strategii 

Wnioskodawca 
gwarantuje 
wniesienie 
finansowego wkładu 
własnego na 
poziomie: 

1.Wi�cej ni� 5 % 
powy�ej wkładu 
minimalnego – 10 
PKT 
2.Do 5% wł�cznie 
powy�ej wkładu 
minimalnego- 5 PKT 

3. Wkład własny 
równy minimalnemu – 
0 PKT 

5. Wniosek został 
zło�ony w wyniku 
udzielonego przez 
LGD doradztwa 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca 
przed zło�eniem wniosku o 
przyznanie pomocy i ubiegaj�c si� o 
pomoc skorzystał z doradztwa 
prowadzonego przez LGD 

Wnioski przygotowane 
dzi�ki doradztwu przez 
LGD b�d� lepiej 
opracowane oraz w 
wi�kszym stopniu b�d� 
realizowa� zało�one cele 
LSR.   

Wprowadzenie tego kryterium przyczyni si� do 
realizacji i lepszego osi�gni�cia wszystkich 
celów strategii 

Wnioskodawca 
korzystał z doradztwa 
LGD: 

1.      TAK – 10 PKT 
2.      NIE – 0 PKT 
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Zał�cznik nr 2 do Procedury ustalania kryteriów 
wyboru operacji i ich zmiany 

 
KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH 

 
Przedsi�wzi�cie II.1.1. Rozwój przedsi�biorczo�ci na obszarze LSR 
 

KRYTERIA FORMALNE 
 

KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM 
1. Wniosek o dofinansowanie operacji 

zło�ony został we wła�ciwym terminie 
i w odpowiedzi na wła�ciwy konkurs 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca zło�ył wniosek o  przyznanie pomocy 
w terminie oraz w odpowiedzi na wła�ciwy konkurs 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

4. Zakres operacji jest zgodny z 
zakresem tematycznym, który został 
wskazany w ogłoszeniu o naborze 

Ocenie podlega, czy zakres obj�ty planowan� operacj�, zgodny jest z 
zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

KRYTERIUM ZGODNO�CI OPERACJI Z LSR I RPO WK-P 2014-2020 
1. Operacja jest zgodna z Lokaln� 

Strategi� Rozwoju 
Ocenie podlega, czy operacja zakłada realizacj� celów głównych i 
szczegółowych LSR, przez osi�ganie zaplanowanych w LSR wska�ników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

2. Operacja jest zgodna z RPO WK-P 
2014-2020 

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

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 
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LOKALNE KRYTERIA WYBORU 
Przedsi�wzi�cie I.1.1  Rozwój przedsi�biorczo�ci na obszarze LSR 

 (maksymalna liczba punktów-70 PKT minimalna liczba punktów – 35 PKT) 
 

KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM PRZEWIDYWANE 
EFEKTY REALIZOWANEJ 

OPERACJI 

WPŁYW PLANOWANEJ 
OPERACJI NA OSI�GNIECIE 
ZAKŁADANYCH CELÓW LSR 

PUNKTACJA 

1. Zakres operacji 
zakłada 
zastosowanie 
rozwi�za� 
korzystnych dla 
�rodowiska 
naturalnego 

Ocenie podlega zakres 
realizacji operacji z 
uwzgl�dnieniem rozwi�za� 
ekologicznych 

Realizacja operacji z 
zastosowaniem rozwi�za� 
korzystnych dla �rodowiska 
naturalnego przyczyni si� do 
poprawy jako�ci tego 
�rodowiska, które jest cennym 
bogactwem obszaru LGD 

Operacje stosuj�ce rozwi�zania 
korzystne dla �rodowiska 
naturalnego przyczyni� si� do 
osi�gni�cia wszystkich celów 
LSR. 

Operacja zakłada  
zastosowanie 
rozwi�za� 
korzystnych dla 
�rodowiska 
naturalnego: 

1.TAK – 10 PKT 
2.NIE – 0 PKT 

2. Operacja ma 
charakter 
innowacyjny 

Ocenie podlega 
innowacyjno�� operacji, 
polegaj�ca na: 

Realizacja operacji z 
wykorzystaniem 
innowacyjnych rozwi�za� 
przyczyni si� do wzrostu 
konkurencyjno�ci obszaru 
LGD. 

Operacje innowacyjne przyczyni� 
si� do realizacji wszystkich celów 
LSR 

Operacja jest 
innowacyjna: 

- wytworzeniu nowej usługi 
lub produktu, dotychczas nie 
oferowanego/produkowanego 
na obszarze LGD, 
-zastosowaniu nowych 
sposobów organizacji lub 
zarz�dzania, wcze�niej nie 
stosowanych na obszarze 
LGD, 

1.W skali 
ponadlokalnej (obszar 
LGD) – 10 PKT 

-zrealizowaniu inwestycji, 
jakiej dotychczas nie było na 
obszarze LGD, 

2. W skali lokalnej – 5 
PKT 
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-nowatorskim wykorzystaniu 
lokalnych zasobów i 
surowców, dotychczas nie 
stosowanym na obszarze 
LGD, 

3. Operacja nie jest 
innowacyjna – 0 PKT 

- wykorzystaniu 
nowoczesnych technik 
informacyjno-
komunikacyjnych 

3. Zakres operacji 
generuje nowe 
miejsca pracy – 
zakłada utworzenie 
miejsc pracy w 
przeliczeniu na pełne 
etaty �rednioroczne 

Ocenie podlega, czy zakres 
operacji przewiduje 
utworzenie miejsc pracy 

Realizacja operacji zwi�kszy 
poziom zatrudnienia na 
obszarze LGD, powstan� 
nowe miejsca pracy w 
istniej�cych 
przedsi�biorstwach 

Rozwój lokalnego rynku pracy 
przyczyni si� do  realizacji   Celu 
szczegółowego I.1.Spadek poziomu 
bezrobocia na obszarze wdra�ania 
LSR w grupie 20 osób do 2023 
roku oraz Celu ogólnego I Wzrost 
konkurencyjno�ci gospodarczej 
obszaru LGD 

Operacja zakłada 
utworzenie: 

1. Trzech i wi�cej 
miejsc pracy – 20 
PKT 
2. Dwóch miejsc 
pracy-15 PKT 

3. Jednego miejsca 
pracy- 10 PKT 

4. Nie przewiduje 
utworzenia miejsc 
pracy - 0 PKT 

4. Wnioskodawca 
posiada 
do�wiadczenie w 
realizacji projektów 
o charakterze 
podobnym do 
operacji, któr� 
zamierza realizowa� 

Ocenie podlega 
do�wiadczenie 
wnioskodawcy w realizacji 
projektów z wykorzystaniem  
dofinansowania 
zewn�trznego 

Posiadanie przez 
wnioskodawc� do�wiadczenia 
w realizacji projektów o 
podobnym charakterze, 
przyczyni si� do prawidłowej 
realizacji projektu bez ryzyka 
zwrotu �rodków finansowych, 
a tym samym lepszej 
realizacji LSR 

Do finansowania wybierane b�d� 
projekty, których wnioskodawcy 
posiadaj� do�wiadczenie w 
realizacji projektów z udziałem 
�rodków zewn�trznych, co 
przyczyni si� do prawidłowej  
realizacji   Celu szczegółowego 
I.1.Spadek poziomu bezrobocia na 
obszarze wdra�ania LSR w grupie 

Wnioskodawca 
posiada 
do�wiadczenie w 
realizacji:  

1.Dwóch i wi�cej 
projektów – 10 PKT 
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20 osób do 2023 roku oraz Celu 
ogólnego I Wzrost 
konkurencyjno�ci gospodarczej 
obszaru LGD 

2. Jednego projektu – 
5 PKT 

3. Wnioskodawca nie 
posiada 
do�wiadczenia w 
realizacji projektów – 
0 PKT 

5. Wysoko�� wkładu 
własnego  

Ocenie podlega, czy 
wnioskodawca zamierza 
realizowa� operacj� równie� 
ze �rodków własnych. 
Zastosowanie tego kryterium 
wpłynie na zwi�kszenie 
liczby składanych projektów, 
co w efekcie zapewni 
wi�kszy zasi�g 
oddziaływania LSR. 
Kryterium to przyczyni si� 
do mo�liwo�ci rozdzielenia 
posiadanych �rodków 
finansowanych na wi�ksz� 
liczb� operacji, a tym samym 
wsparcie wi�kszej liczby 
beneficjentów w ramach 
działania.  

Współfinansowanie operacji z 
udziałem �rodków własnych 
beneficjenta, pozwoli na 
dofinansowanie wi�kszej 
liczby projektów w ramach 
LSR 

Wprowadzenie tego kryterium 
przyczyni si� do realizacji i 
lepszego osi�gni�cia wszystkich 
celów strategii 

Wnioskodawca 
gwarantuje 
wniesienie 
finansowego wkładu 
własnego na 
poziomie: 

1.Wi�cej ni� 5 % 
powy�ej wkładu 
minimalnego – 10 
PKT 
2.Do 5% wł�cznie 
powy�ej wkładu 
minimalnego- 5 PKT 

3. Wkład własny 
równy minimalnemu – 
0 PKT 

6. Wniosek został 
zło�ony w wyniku 
udzielonego przez 
LGD doradztwa 

Ocenie podlega, czy 
wnioskodawca przed 
zło�eniem wniosku o 
przyznanie pomocy i 
ubiegaj�c si� o pomoc 
skorzystał z doradztwa 
prowadzonego przez LGD 

Wnioski przygotowane dzi�ki 
doradztwu przez LGD b�d� 
lepiej opracowane oraz w 
wi�kszym stopniu b�d� 
realizowa� zało�one cele 
LSR.   

Wprowadzenie tego kryterium 
przyczyni si� do realizacji i 
lepszego osi�gni�cia wszystkich 
celów strategii 

Wnioskodawca 
korzystał z doradztwa 
LGD: 

1.TAK – 10 PKT 
2.NIE – 0 PKT 
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Przedsi�wzi�cie II.2.1. Działania na rzecz edukacji, aktywizacji, promocji w obszarze kultury i lokalnego dziedzictwa 
 

KRYTERIA FORMALNE 
 

KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM 
1. Wniosek o dofinansowanie operacji 

zło�ony został we wła�ciwym terminie 
i w odpowiedzi na wła�ciwy konkurs 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca zło�ył wniosek o  przyznanie pomocy 
w terminie oraz w odpowiedzi na wła�ciwy konkurs 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

4. Zakres operacji jest zgodny z 
zakresem tematycznym, który został 
wskazany w ogłoszeniu o naborze 

Ocenie podlega, czy zakres obj�ty planowan� operacj�, zgodny jest z 
zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

KRYTERIUM ZGODNO�CI OPERACJI Z LSR I PROW 2014-2020 
1. Operacja jest zgodna z Lokaln� 

Strategi� Rozwoju 
Ocenie podlega, czy operacja zakłada realizacj� celów głównych i 
szczegółowych LSR, przez osi�ganie zaplanowanych w LSR wska�ników. 

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 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 
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LOKALNE KRYTERIA WYBORU 
Przedsi�wzi�cie II.2.1. Działania na rzecz edukacji, aktywizacji, promocji w obszarze kultury i lokalnego dziedzictwa 

(maksymalna liczba punktów-80 PKT minimalna liczba punktów – 40 PKT) 
KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM PRZEWIDYWANE EFEKTY 

REALIZOWANEJ OPERACJI 
WPŁYW PLANOWANEJ 

OPERACJI NA OSI�GNIECIE 
ZAKŁADANYCH CELÓW LSR 

PUNKTACJA 

1. Operacja 
wykorzystuje 
lokalne zasoby 
ludzkie, 
dziedzictwo 
kulturowe, 
historyczne lub 
przyrodnicze 

Ocenie podlega zakres 
wykorzystania potencjału i 
zasobów lokalnych 

Realizacja operacji przyczyni 
si� do kompleksowych 
przedsi�wzi��, 
wykorzystuj�cych lokalne 
zasoby i potencjał obszaru LGD 

Operacje wykorzystuj�ce lokalne 
zasoby ludzkie, kulturowe, historyczne 
i przyrodnicze przyczyni� si� do 
kompleksowej realizacji LSR, a tym 
samym lepszej realizacji  Celu 
szczegółowego II.2 Zwi�kszenie 
�wiadomo�ci i aktywno�ci społeczno – 
zawodowej 8000 mieszka�ców obszaru 
LSR w zakresie ochrony �rodowiska, 
dziedzictwa kulturowego, 
przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu i ubóstwu do 2023 rok 
oraz celu ogólnego II. Poprawa 
jako�ci i standardu �ycia mieszka�ców 
obszaru LGD w oparciu o zasoby 
lokalne 

Operacja zakłada 
wykorzystanie 
zasobów lokalnych: 

1.Dwóch lub wi�cej 
zasobów – 10 PKT 

2. Jednego zasobu – 
5 PKT  

3.Operacja nie 
zakłada 
wykorzystania 
�adnego lokalnego 
zasobu – 0 PKT 

2. Podmiot, który 
b�dzie realizował 
operacj� działa w 
sferze kultury 

Ocenie podlega zakres 
dotychczasowej działalno�ci 
wnioskodawcy 

Realizacja operacji przyczyni 
si� do wi�kszego wykorzystania 
dost�pnych produktów i usług 
lokalnych przez mieszka�ców i 
turystów 

Operacje realizowane przez podmioty 
działaj�ce w sferze kultury, 
wykorzystuj�ce lokalne zasoby 
ludzkie, kulturowe, historyczne i 
przyrodnicze przyczyni� si� do 
kompleksowej realizacji LSR, a tym 

Podmiot, który 
b�dzie realizował 
operacj� działa w 
sferze kultury 
1. TAK – 10 PKT 
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samym lepszej realizacji  Celu 
szczegółowego II.2 Zwi�kszenie 
�wiadomo�ci i aktywno�ci społeczno – 
zawodowej 8000 mieszka�ców obszaru 
LSR w zakresie ochrony �rodowiska, 
dziedzictwa kulturowego, 
przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu i ubóstwu do 2023 roku 
oraz celu ogólnego II. Poprawa 
jako�ci i standardu �ycia mieszka�ców 
obszaru LGD w oparciu o zasoby 
lokalne 

2.NIE – 0 PKT 

3. Obszar 
oddziaływania 
operacji 

Ocenie podlega poziom 
oddziaływania zaplanowanej 
operacji. Im wi�kszy zasi�g 
oddziaływania zaplanowanej 
operacji, tym wi�ksza wiedza i 
�wiadomo�� lokalnego 
dziedzictwa. 

Realizacja operacji przyczyni 
si� do wzrostu �wiadomo�ci 
mieszka�ców i turystów, 
dotycz�cej  walorów 
przyrodniczych, kulturowych i 
turystycznych oraz produktów 
lokalnych obszaru LGD 

Operacje o szerokim zasi�gu 
oddziaływania przyczyni� si� do 
realizacji   Celu szczegółowego II.2 
Zwi�kszenie �wiadomo�ci i aktywno�ci 
społeczno – zawodowej 8000 
mieszka�ców obszaru LSR w zakresie 
ochrony �rodowiska, dziedzictwa 
kulturowego, przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu i ubóstwu do 
2023 roku oraz celu ogólnego II. 
Poprawa jako�ci i standardu �ycia 
mieszka�ców obszaru LGD w oparciu 
o zasoby lokalne 

Operacja obejmie 
swym zasi�giem: 

1.Obszar LGD – 20 
PKT 

2.Gmin� – 10 PKT 

3.Miejscowo�� – 5 
PKT 

4. Wnioskodawca 
posiada 
do�wiadczenie w 
realizacji 
projektów o 
charakterze 
podobnym do 
operacji, któr� 
zamierza 

Ocenie podlega do�wiadczenie 
wnioskodawcy w realizacji 
projektów dotycz�cych 
promocji i zachowania 
lokalnego dziedzictwa, w tym 
produktów i usług lokalnych   

Posiadanie przez wnioskodawc� 
do�wiadczenia w realizacji 
projektów o podobnym 
charakterze, przyczyni si� do 
prawidłowej realizacji projektu 
bez ryzyka zwrotu �rodków 
finansowych, a tym samym 
lepszej realizacji LSR 

Do finansowania wybierane b�d� 
projekty, których wnioskodawcy 
posiadaj� do�wiadczenie w realizacji 
projektów dotycz�cych promocji i 
zachowania lokalnego dziedzictwa, w 
tym produktów i usług lokalnych , co 
przyczyni si� do prawidłowej realizacji   
Celu szczegółowego II.2 Zwi�kszenie 
�wiadomo�ci i aktywno�ci społeczno – 

Wnioskodawca 
posiada 
do�wiadczenie w 
realizacji:  

1.Dwóch i wi�cej 
projektów – 10 PKT 
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realizowa� zawodowej 8000 mieszka�ców obszaru 
LSR w zakresie ochrony �rodowiska, 
dziedzictwa kulturowego, 
przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu i ubóstwu do 2023 roku 
oraz celu ogólnego II. Poprawa 
jako�ci i standardu �ycia mieszka�ców 
obszaru LGD w oparciu o zasoby 
lokalne 

2. Jednego projektu – 
5 PKT 

3. Wnioskodawca nie 
posiada 
do�wiadczenia w 
realizacji projektów 
– 0 PKT 

5. Wysoko�� wkładu 
własnego  

Ocenie podlega, czy 
wnioskodawca zamierza 
realizowa� operacj� równie� ze 
�rodków własnych 

Współfinansowanie operacji z 
udziałem �rodków własnych 
beneficjenta, pozwoli na 
dofinansowanie wi�kszej liczby 
projektów w ramach LSR 

Wprowadzenie tego kryterium 
przyczyni si� do realizacji i lepszego 
osi�gni�cia wszystkich celów strategii 

Wnioskodawca 
gwarantuje 
wniesienie 
finansowego wkładu 
własnego na 
poziomie: 

1.powy�ej 5 % - 10 
PKT 

2. do 5 % wł�cznie-5 
PKT 

3. 0 % - 0 PKT 
6. Operacja ma 

charakter 
innowacyjny 

Ocenie podlega innowacyjno�� 
operacji, polegaj�ca na: 

Realizacja operacji z 
wykorzystaniem innowacyjnych 
rozwi�za� przyczyni si� do 
wzrostu atrakcyjno�ci i  
konkurencyjno�ci obszaru LGD. 

Operacje innowacyjne przyczyni� si� 
do realizacji  wszystkich celów 
Strategii 

Operacja jest 
innowacyjna: 

- wytworzeniu nowej usługi lub 
produktu, dotychczas nie 
oferowanego/produkowanego 
na obszarze LGD, 
-zastosowaniu nowych 
sposobów organizacji lub 
zarz�dzania, wcze�niej nie 
stosowanych na obszarze LGD, 

1.W skali 
ponadlokalnej 
(obszar LGD) – 10 
PKT 
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-zrealizowaniu inwestycji, 
jakiej dotychczas nie było na 
obszarze LGD, 

2. W skali lokalnej – 
5 PKT 

-nowatorskim wykorzystaniu 
lokalnych zasobów i 
surowców, dotychczas nie 
stosowanym na obszarze LGD, 

3. Operacja nie jest 
innowacyjna – 0 
PKT 

- wykorzystaniu nowoczesnych 
technik informacyjno-
komunikacyjnych 

7. Wniosek został 
zło�ony w wyniku 
udzielonego przez 
LGD doradztwa 

Ocenie podlega, czy 
wnioskodawca przed 
zło�eniem wniosku o 
przyznanie pomocy i ubiegaj�c 
si� o pomoc skorzystał z 
doradztwa prowadzonego przez 
LGD 

Wnioski przygotowane dzi�ki 
doradztwu przez LGD b�d� 
lepiej opracowane oraz w 
wi�kszym stopniu b�d� 
realizowa� zało�one cele LSR.   

Wprowadzenie tego kryterium 
przyczyni si� do realizacji i lepszego 
osi�gni�cia wszystkich celów strategii 

Wnioskodawca 
korzystał z 
doradztwa LGD: 

1.TAK – 10 PKT 
2.NIE – 0 PKT 
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Przedsi�wzi�cie II.2.2 Podniesienie wiedzy w zakresie ochrony �rodowiska 
KRYTERIA FORMALNE 

 
KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM 

1. Wniosek o dofinansowanie operacji 
zło�ony został we wła�ciwym terminie 
i w odpowiedzi na wła�ciwy konkurs 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca zło�ył wniosek o  przyznanie pomocy 
w terminie oraz w odpowiedzi na wła�ciwy konkurs 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

4. Zakres operacji jest zgodny z 
zakresem tematycznym, który został 
wskazany w ogłoszeniu o naborze 

Ocenie podlega, czy zakres obj�ty planowan� operacj�, zgodny jest z 
zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

KRYTERIUM ZGODNO�CI OPERACJI Z LSR I PROW 2014-2020 
1. Operacja jest zgodna z Lokaln� 

Strategi� Rozwoju 
Ocenie podlega, czy operacja zakłada realizacj� celów głównych i 
szczegółowych LSR, przez osi�ganie zaplanowanych w LSR wska�ników. 

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 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 
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LOKALNE KRYTERIA WYBORU 
Przedsi�wzi�cie II.2.2 Podniesienie wiedzy w zakresie ochrony �rodowiska 

 (maksymalna liczba punktów-80 PKT minimalna liczba punktów – 40 PKT) 
KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM PRZEWIDYWANE EFEKTY 

REALIZOWANEJ OPERACJI 
WPŁYW PLANOWANEJ OPERACJI 
NA OSI�GNIECIE ZAKŁADANYCH 

CELÓW LSR 

PUNKTACJA 

1. Operacja 
wykorzystuje 
wykorzystuj�cych 
zintegrowanie co 
najmniej trzech 
bran� działalno�ci 
gospodarczej  

Ocenie podlega zaplanowanie 
zintegrowania co najmniej 
trzech bran� działalno�ci 
gospodarczej w realizacj� 
projektu 

Realizacja operacji przyczyni si� 
do kompleksowych przedsi�wzi��, 
wykorzystuj�cych lokalne zasoby 
i potencjał obszaru LGD 

Zakłada si� realizacj� przedsi�wzi�� o 
charakterze edukacyjnym, o tematyce 
ochrony �rodowiska i zmian 
klimatycznych, wykorzystuj�cych 
zintegrowanie co najmniej trzech bran� 
działalno�ci gospodarczej. Przeło�y si� 
to na   lepsz� realizacj�  Celu 
szczegółowego II.2 Zwi�kszenie 
�wiadomo�ci i aktywno�ci społeczno – 
zawodowej 8000 mieszka�ców obszaru 
LSR w zakresie ochrony �rodowiska, 
dziedzictwa kulturowego, 
przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu i ubóstwu do 2023 rok oraz 
celu ogólnego II. Poprawa jako�ci i 
standardu �ycia mieszka�ców obszaru 
LGD w oparciu o zasoby lokalne 

Operacja zakłada 
zintegrowanie: 
 

1.trzech i wi�cej 
bran� działalno�ci 
gospodarczej– 20 
PKT 
2. dwóch bran� 
działalno�ci 
gospodarczej– 10 
PKT  
3. nie wykorzystuje 
zintegrowania 
bran� działalno�ci 
gospodarczej– 0 
PKT 

2. Obszar 
oddziaływania 
operacji 

Ocenie podlega poziom 
oddziaływania zaplanowanej 
operacji. Im wi�kszy zasi�g 
oddziaływania zaplanowanej 
operacji, tym wi�ksza wiedza i 
�wiadomo�� ekologiczna 
społeczno�ci lokalnej 

Realizacja operacji przyczyni si� 
do wzrostu �wiadomo�ci 
ekologicznej mieszka�ców 
obszaru LSR 

Operacje o szerokim zasi�gu 
oddziaływania przyczyni� si� do 
realizacji   Celu szczegółowego II.2 
Zwi�kszenie �wiadomo�ci i aktywno�ci 
społeczno – zawodowej 8000 
mieszka�ców obszaru LSR w zakresie 
ochrony �rodowiska, dziedzictwa 
kulturowego, przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu i ubóstwu do 
2023 rok oraz celu ogólnego II. 
Poprawa jako�ci i standardu �ycia 

Operacja obejmie 
swym zasi�giem: 

1.Obszar LGD – 
20 PKT 

2.Gmin� – 10 PKT 

3.Miejscowo�� – 5 
PKT 
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mieszka�ców obszaru LGD w oparciu o 
zasoby lokalne 

3. Wnioskodawca 
posiada 
do�wiadczenie w 
realizacji 
projektów o 
charakterze 
podobnym do 
operacji, któr� 
zamierza 
realizowa� 

Ocenie podlega do�wiadczenie 
wnioskodawcy w realizacji 
projektów edukacyjnych w 
zakresie ochrony �rodowiska i 
zmian klimatycznych 

Posiadanie przez wnioskodawc� 
do�wiadczenia w realizacji 
projektów o podobnym 
charakterze, przyczyni si� do 
prawidłowej realizacji projektu 
bez ryzyka zwrotu �rodków 
finansowych, a tym samym 
lepszej realizacji LSR 

Do finansowania wybierane b�d� 
projekty, których wnioskodawcy 
posiadaj� do�wiadczenie w realizacji 
projektów dotycz�cych ochrony 
�rodowiska i zmian klimatycznych, co 
przyczyni si� do prawidłowej realizacji   
Celu szczegółowego II.2 Zwi�kszenie 
�wiadomo�ci i aktywno�ci społeczno – 
zawodowej 8000 mieszka�ców obszaru 
LSR w zakresie ochrony �rodowiska, 
dziedzictwa kulturowego, 
przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu i ubóstwu do 2023 roku 
oraz celu ogólnego II. Poprawa jako�ci i 
standardu �ycia mieszka�ców obszaru 
LGD w oparciu o zasoby lokalne 

Wnioskodawca 
posiada 
do�wiadczenie w 
realizacji:  

1.Dwóch i wi�cej 
projektów – 10 
PKT 

2. Jednego projektu 
– 5 PKT 

3. Wnioskodawca 
nie posiada 
do�wiadczenia w 
realizacji 
projektów – 0 PKT 

4. Wysoko�� wkładu 
własnego  

Ocenie podlega, czy 
wnioskodawca zamierza 
realizowa� operacj� równie� ze 
�rodków własnych 

Współfinansowanie operacji z 
udziałem �rodków własnych 
beneficjenta, pozwoli na 
dofinansowanie wi�kszej liczby 
projektów w ramach LSR 

Wprowadzenie tego kryterium przyczyni 
si� do realizacji i lepszego osi�gni�cia 
wszystkich celów strategii 

Wnioskodawca 
gwarantuje 
wniesienie 
finansowego 
wkładu własnego 
na poziomie: 

1.powy�ej 5 % - 10 
PKT 

2. do 5 % 
wł�cznie-5 PKT 

3. 0 % - 0 PKT 
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5. Operacja ma 
charakter 
innowacyjny 

Ocenie podlega innowacyjno�� 
operacji, polegaj�ca na: 

Realizacja operacji z 
wykorzystaniem innowacyjnych 
rozwi�za� przyczyni si� do 
wzrostu konkurencyjno�ci obszaru 
LGD. 

Operacje innowacyjne przyczyni� si� do 
realizacji  wszystkich celów LSR 

Operacja jest 
innowacyjna: 

- wytworzeniu nowej usługi lub 
produktu, dotychczas nie 
oferowanego/produkowanego 
na obszarze LGD, 

-zastosowaniu nowych 
sposobów organizacji lub 
zarz�dzania, wcze�niej nie 
stosowanych na obszarze LGD, 

1.W skali 
ponadlokalnej 
(obszar LGD) – 10 
PKT 

-zrealizowaniu inwestycji, 
jakiej dotychczas nie było na 
obszarze LGD, 

2. W skali lokalnej 
– 5 PKT 

-nowatorskim wykorzystaniu 
lokalnych zasobów i 
surowców, dotychczas nie 
stosowanym na obszarze LGD, 

3. Operacja nie jest 
innowacyjna – 0 
PKT 

- wykorzystaniu nowoczesnych 
technik informacyjno-
komunikacyjnych 

6. Wniosek został 
zło�ony w wyniku 
udzielonego przez 
LGD doradztwa 

Ocenie podlega, czy 
wnioskodawca przed 
zło�eniem wniosku o 
przyznanie pomocy i ubiegaj�c 
si� o pomoc skorzystał z 
doradztwa prowadzonego przez 
LGD 

Wnioski przygotowane dzi�ki 
doradztwu przez LGD b�d� lepiej 
opracowane oraz w wi�kszym 
stopniu b�d� realizowa� zało�one 
cele LSR.   

Wprowadzenie tego kryterium przyczyni 
si� do realizacji i lepszego osi�gni�cia 
wszystkich celów strategii 

Wnioskodawca 
korzystał z 
doradztwa LGD: 

1.TAK – 10 PKT 
2.NIE – 0 PKT 
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Przedsi�wzi�cie II.2.3 Działania na rzecz walki z wykluczeniem społecznym i ubóstwem 
KRYTERIA FORMALNE 

 
KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM 

1. Wniosek o dofinansowanie operacji 
zło�ony został we wła�ciwym terminie 
i w odpowiedzi na wła�ciwy konkurs 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca zło�ył wniosek o  przyznanie pomocy 
w terminie oraz w odpowiedzi na wła�ciwy konkurs 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

4. Zakres operacji jest zgodny z 
zakresem tematycznym, który został 
wskazany w ogłoszeniu o naborze 

Ocenie podlega, czy zakres obj�ty planowan� operacj�, zgodny jest z 
zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

KRYTERIUM ZGODNO�CI OPERACJI Z LSR I RPO WK-P 2014-2020 
1. Operacja jest zgodna z Lokaln� 

Strategi� Rozwoju 
Ocenie podlega, czy operacja zakłada realizacj� celów głównych i 
szczegółowych LSR, przez osi�ganie zaplanowanych w LSR wska�ników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

2. Operacja jest zgodna z RPO WK-P 
2014-2020 

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

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 
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LOKALNE KRYTERIA WYBORU 
Przedsi�wzi�cie II.2.3 Działania na rzecz walki z wykluczeniem społecznym i ubóstwem 

 (maksymalna liczba punktów-50 PKT minimalna liczba punktów – 25 PKT) 
KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM PRZEWIDYWANE EFEKTY 

REALIZOWANEJ OPERACJI 
WPŁYW PLANOWANEJ OPERACJI NA 

OSI�GNIECIE ZAKŁADANYCH CELÓW 
LSR 

PUNKTACJA 

1. Operacja 
wykorzystuje 
wykorzystuj�cych 
zintegrowanie co 
najmniej trzech 
sektorów  
(publicznego, 
społecznego i 
gospodarczego) 

Ocenie podlega zaplanowanie 
zintegrowania co najmniej 
trzech sektorów, tj. 
publicznego, społecznego i 
gospodarczego 

Realizacja operacji w sposób 
zintegrowany przyczyni si� do 
kompleksowego obj�cia 
wsparciem osób zagro�onych 
wykluczeniem społecznym i 
ubóstwem 

Operacje zakłada realizacj� przedsi�wzi�� 
na rzecz osób zagro�onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, 
wykorzystuj�cych zintegrowanie co 
najmniej sektorów  a tym samym lepszej 
realizacji  Celu szczegółowego II.2 
Zwi�kszenie �wiadomo�ci i aktywno�ci 
społeczno – zawodowej 8000 mieszka�ców 
obszaru LSR w zakresie ochrony 
�rodowiska, dziedzictwa kulturowego, 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i 
ubóstwu do 2023 rok oraz celu ogólnego II. 
Poprawa jako�ci i standardu �ycia 
mieszka�ców obszaru LGD w oparciu o 
zasoby lokalne 

Operacja 
zakłada 
zintegrowanie: 

1.trzech 
sektorów– 10 
PKT 
2. dwóch 
sektorów– 5 
PKT  
3. nie 
wykorzystuje 
zintegrowania 
sektorów– 0 
PKT 

2. Wnioskodawca 
posiada 
do�wiadczenie w 
realizacji 
projektów o 
charakterze 
podobnym do 
operacji, któr� 
zamierza 
realizowa� 

Ocenie podlega do�wiadczenie 
wnioskodawcy w realizacji 
projektów na rzecz osób 
zagro�onych wykluczeniem 
społecznym i ubóstwem 

Posiadanie przez wnioskodawc� 
do�wiadczenia w realizacji 
projektów o podobnym 
charakterze, przyczyni si� do 
prawidłowej realizacji projektu 
bez ryzyka zwrotu �rodków 
finansowych, a tym samym 
lepszej realizacji LSR 

Do finansowania wybierane b�d� projekty, 
których wnioskodawcy posiadaj� 
do�wiadczenie w realizacji projektów na 
rzecz osób zagro�onych wykluczeniem 
społecznym i ubóstwem, co przyczyni si� do 
prawidłowej realizacji  Celu szczegółowego 
II.2 Zwi�kszenie �wiadomo�ci i aktywno�ci 
społeczno – zawodowej 8000 mieszka�ców 
obszaru LSR w zakresie ochrony 
�rodowiska, dziedzictwa kulturowego, 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i 
ubóstwu do 2023 roku oraz celu ogólnego II. 

Wnioskodawca 
posiada 
do�wiadczenie 
w realizacji:  

1.Dwóch i 
wi�cej 
projektów – 10 
PKT 
2. Jednego 
projektu – 5 
PKT 
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Poprawa jako�ci i standardu �ycia 
mieszka�ców obszaru LGD w oparciu o 
zasoby lokalne 

3. 
Wnioskodawca 
nie posiada 
do�wiadczenia 
w realizacji 
projektów – 0 
PKT 

3. Wysoko�� wkładu 
własnego  

Ocenie podlega, czy 
wnioskodawca zamierza 
realizowa� operacj� równie� ze 
�rodków własnych 

Współfinansowanie operacji z 
udziałem �rodków własnych 
beneficjenta, pozwoli na 
dofinansowanie wi�kszej liczby 
projektów w ramach LSR 

Wprowadzenie tego kryterium przyczyni si� 
do realizacji i lepszego osi�gni�cia 
wszystkich celów strategii 

Wnioskodawca 
gwarantuje 
wniesienie 
finansowego 
wkładu 
własnego na 
poziomie: 
1.powy�ej 5 % 
- 10 PKT 

2. do 5 % 
wł�cznie-5 
PKT 
3. 0 % - 0 PKT 

4. Operacja ma 
charakter 
innowacyjny 

Ocenie podlega innowacyjno�� 
operacji, polegaj�ca na: 

Realizacja operacji z 
wykorzystaniem innowacyjnych 
rozwi�za� przyczyni si� do 
zwi�kszenia atrakcyjno�ci i 
zainteresowania projektem osób 
zagro�onych wykluczeniem 
społecznym i ubóstwem 

Operacje innowacyjne przyczyni� si� do 
realizacji  wszystkich celów LSR 

Operacja jest 
innowacyjna: 

- wytworzeniu nowej usługi lub 
produktu, dotychczas nie 
oferowanego/produkowanego 
na obszarze LGD, 
-zastosowaniu nowych 
sposobów organizacji lub 
zarz�dzania, wcze�niej nie 
stosowanych na obszarze LGD, 

1.W skali 
ponadlokalnej 
(obszar LGD) 
– 10 PKT 
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-zrealizowaniu inwestycji, 
jakiej dotychczas nie było na 
obszarze LGD, 

2. W skali 
lokalnej – 5 
PKT 

-nowatorskim wykorzystaniu 
lokalnych zasobów i 
surowców, dotychczas nie 
stosowanym na obszarze LGD, 

3. Operacja nie 
jest 
innowacyjna – 
0 PKT 

- wykorzystaniu nowoczesnych 
technik informacyjno-
komunikacyjnych 

5. Wniosek został 
zło�ony w wyniku 
udzielonego przez 
LGD doradztwa 

Ocenie podlega, czy 
wnioskodawca przed 
zło�eniem wniosku o 
przyznanie pomocy i ubiegaj�c 
si� o pomoc skorzystał z 
doradztwa prowadzonego przez 
LGD 

Wnioski przygotowane dzi�ki 
doradztwu przez LGD b�d� lepiej 
opracowane oraz w wi�kszym 
stopniu b�d� realizowa� zało�one 
cele LSR.   

Wprowadzenie tego kryterium przyczyni si� 
do realizacji i lepszego osi�gni�cia 
wszystkich celów strategii 

Wnioskodawca 
korzystał z 
doradztwa 
LGD: 

1.TAK – 10 
PKT 
2.NIE – 0 PKT 

 


