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 Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru 

 Przedsięwzięcie 1.1.2: Wsparcie inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw 
 Źródło finansowania: RPO woj. kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 (oś 7) - GRANTY 

L.p KRYTERIUM OPIS LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB WERYFIKACJI 
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Liczba nowych miejsc pracy 

Operacja zakłada utworzenie co najmniej: 
1) 1 miejsca pracy mniej niż etatu 
2) 2 miejsca pracy 1 etat 
3) 3 miejsca pracy i więcej powyżej 1 etatu 
Premiowane przez LGD są operacje tworzące więcej 
niż jedno miejsce pracy (w przeliczeniu na pełne 
etaty średnioroczne). Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych przedsiębiorstwach jest to wskaźnik 
„przed-po”, który mierzy wzrost zatrudnienia, 
będący bezpośrednią konsekwencją realizacji 
projektu. Stanowiska muszą być wypełnione (wakaty 
nie są liczone) i zwiększać ogólną liczbę miejsc pracy 
w przedsiębiorstwie. Jeśli łączne zatrudnienie w 
przedsiębiorstwie nie zwiększa się – wartość 
wskaźnika wynosi zero – jest on wówczas traktowany 
jako wyrównanie, nie wzrost. 
 

 
 
1) 1 pkt. 0 pkt. 
2) 2 pkt.5 pkt.  
3) 5 pkt. 10 pkt 
 

 
 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku 
o dofinansowanie projektu. powierzenie grantu 
wraz z załącznikami. 
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Innowacyjność 

LGD preferuje operacje o charakterze innowacyjnym: 
1) operacja jest innowacyjna 
2) operacja nie jest innowacyjna 
 
Innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco 
udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub 
procesu, nowej metody marketingowej lub nowej 
metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, 
organizacji miejsca pracy lub stosunkach z 
otoczeniem, lub nowego sposobu wykorzystania lub 
zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów 
przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy 
społecznych 
 
  

 
1) 3 pkt. 
2) 0 pkt. 
 

 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku 
o dofinansowanie projektu, biznesplanu i/lub 
oświadczenia Wnioskodawcy powierzenie grantu 
wraz z załącznikami. 
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Preferowane grupy osób 
zatrudnionych w nowo utworzonych 
miejscach pracy 

 
 
LGD preferuje zatrudnienie w nowo utworzonych 
miejscach pracy osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym. 

 
 
 
1) 5 pkt. 
2) 3 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku 
o dofinansowanie projektu.  
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1)  wnioskodawca zakłada zatrudnienie co najmniej 2 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym. 
2) wnioskodawca zakłada zatrudnienie 1 osoby 
zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym. 
3) wnioskodawca nie zakłada zatrudnienia osoby 
zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym. 
 
 

3) 0 pkt. 
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Ochrona środowiska oraz zmian 
klimatu 

LGD preferuje operacje przyczyniające się do 
rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub 
zmian klimatu: 
1)  operacja ma pozytywny wpływ na środowisko 
naturalne i/lub zagadnienia związane ze zmianami 
klimatycznymi  
  2) operacja o neutralnym wpływie na środowisko 
naturalne i/lub zagadnienia związane ze zmianami 
klimatycznymi   
 

1) 2 pkt. 
2) 0 pkt. 

 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku 
o dofinansowanie projektu, i/lub oświadczenia 
Wnioskodawcy. 

5 3 Wkład własny LGD preferuje operacje, w których udział wkładu 
własnego jest wyższy niż wymagany: 
1) do 5 punktów procentowych włącznie 
2) powyżej 5 do 15 punktów procentowych włącznie 
3) powyżej 15 punktów procentowych 
 

1) 1 pkt. 
2) 3 pkt. 
3) 5  pkt. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku 
o dofinansowanie projektu. powierzenie grantu 
wraz z załącznikami. 
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Wpływ operacji na osiągnięcie 
zakładanych celów i wskaźników LSR 

 
Projekty przyczyniają się do realizacji wartości 
zaplanowanych w LSR wskaźników. 
 
1) realizacja operacji przyczynia się do osiągnięcia co 
najmniej 2 wskaźników produktu i odpowiadających 
im wskaźników rezultatu LSR 
2) realizacja operacji przyczynia się do osiągnięcia 1 
wskaźnika produktu i odpowiadającego mu 
wskaźnika rezultatu LSR 

 
 
1) 3 pkt. 
2) 1 pkt. 
2) 0 pkt. 
 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku 
o dofinansowanie projektu i treść LSR. powierzenie 
grantu wraz z załącznikami. 
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Racjonalność budżetu operacji 

LGD preferuje operacje, w których koszty są 
racjonalne i znajdują swoje uzasadnienie w 
załączonych ofertach, projektach, kosztorysach i 
innych dokumentach potwierdzających przyjęty 

1) 5 pkt. 
2) 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku 
o dofinansowanie projektu powierzenie grantu 
oraz załączniki (3 2 oferty kosztowe od 
potencjalnych dostawców/wykonawców usług), 
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poziom cen. 
1)  racjonalność i konieczność poniesienia kosztów 
została odpowiednio udokumentowana 
2) zaplanowane koszty nie zostały odpowiednio 
udokumentowane 

i/lub kosztorys inwestorski. 

 
 
86 

 
 
Wpływ realizacji operacji na 
promocję LSR i LGD 

LGD preferuje operacje przyczyniające się w 
znacznym stopniu do promocji LSR i LGD: 
1) zaplanowano co najmniej dwie formy promowania 
LGD i LSR,  
2) zaplanowano tylko jedną formę promocji LGD i 
LSR,  
3) brak promocji LGD i LSR 
 

1) 4 pkt. 
2) 2 pkt. 
3) 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku 
o dofinansowanie projektu powierzenie grantu 
wraz z załącznikami 
 
 

97 Doradztwo biura LGD LGD preferuje wnioskodawców korzystających z 
doradztwa biura LGD na etapie przygotowania 
wniosku o dofinansowanie: 
1) wnioskodawca korzystał z doradztwa  
2) wnioskodawca nie korzystał z doradztwa 

1) 5 pkt. 
2) 0 pkt. 

Dokumentacja z biura LGD (np. lista 
wnioskodawców którym udzielono doradztwa w 
ramach odpowiedniego konkursu, karta 
doradztwa, listy ze spotkań informacyjnych i 
szkoleniowych). Kryterium uważa się za spełnione, 
gdy Wnioskodawca, pełnomocnik lub osoba 
wskazana we wniosku o przyznanie pomocy jako 
osoba do kontaktu korzystał z bezpośredniego 
doradztwa pracowników biura LGD (kontakt 
osobisty) lub też uczestniczył w szkoleniu z zakresu 
przygotowania wniosków o przyznanie pomocy w 
zakresie konkursów w ramach RPO WK-P na lata 
2014-2020. 

108 Doświadczenie wnioskodawcy LGD preferuje wnioskodawców, którzy na dzień 
złożenia wniosku o dofinansowanie prowadzą 
działalność gospodarczą co najmniej przez okres: 
1) do 12 miesięcy włącznie 
2) powyżej 12 do 24 miesięcy włącznie 
3)     powyżej 24 do 36 miesięcy włącznie 
4)    powyżej 36 miesięcy 
 
Kryterium preferuje przedsiębiorców posiadających 
doświadczenie w  ciągłym faktycznym prowadzeniu 
(wyłączając okresy zawieszenia) aktualnej 
pozarolniczej działalności gospodarczej. W 
przypadku spółek cywilnych co najmniej jeden ze 
wspólników spełnia warunek wskazany powyżej. 

1) 0 pkt. 
2) 1 pkt. 
3) 3 pkt. 
4) 5 pkt. 
 

Aktualny wyciąg z CEIDG, KRS. 
 

 
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w wyniku oceny 42  40pkt.  



4 
 

 
Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać projekt w trakcie oceny zgodności dla przedsięwzięcia Przedsięwzięcie 1.1.2: „Wsparcie 
inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw” wynosi co najmniej 17 punktów uzyskanych ze wszystkich lokalnych kryteriów wyboru. 
 
Rada LGD stosuje te same kryteria oceny w całym procesie wyboru w ramach danego naboru, a zmiany kryteriów mogą nastąpić w przypadku: 

▪ zmian przepisów prawa, które w znacznym stopniu rzutują na kryteria oceny LGD  
▪ zmiany uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru LGD 
▪ kłopotów związanych z oceną wniosków, wynikających z przyjętych kryteriów oceny, zgłaszanych przez Radę  
▪ wezwania Samorządu Województwa 
▪ problemów z osiągnięciem wskaźników założonych w LSR 
▪ informacji i opinii od lokalnego społeczeństwa zebranych podczas zaplanowanych działań komunikacyjnych (spotkań, warsztatów, 

imprez promocyjnych itp.) 
Każda zmiana kryteriów wyboru operacji będzie konsultowana z lokalną społecznością, poprzez: 
a) zamieszczenie propozycji zmian na stronie internetowej biura LGD wraz z formularzem karty uwag 
b) w terminie 5 dni od dnia opublikowania informacji wszystkie zainteresowane osobą będą mogły zgłosić swoje uwagi i sugestie do 
proponowanych zmian za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź osobiście w biurze LGD. 
 
Z wnioskiem do Biura LGD o zmianę kryteriów wyboru operacji wraz  z uzasadnieniem może wystąpić:  

• Rada; 

• Komisja Rewizyjna LGD; 

• Członkowie Zarządu (z własnej inicjatywy); 

• Członkowie LGD; 

• pracownicy Biura LGD w wyniku zebranych opinii i sugestii lokalnego społeczeństwa podczas zaplanowanych działań komunikacyjnych 

• Inne podmioty, w tym potencjalni wnioskodawcy z obszaru LSR. 
 
Zmienione kryteria obowiązują dla konkursów ogłoszonych po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków LGD lub Zarząd oraz po 
akceptacji przez Samorząd Województwa. 
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Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru 

Przedsięwzięcie 3.1.1: Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców LGD 
Źródło finansowania: PROW na lata 2014-2020 GRANTY 

L.p KRYTERIUM OPIS LIBCZA PUNKTÓW SPOSÓB WERYFIKACJI 

1 Wnioskodawca/ Grantobiorca LGD preferuje granty, których wnioskodawcą/grantobiorcą  są 
organizacje pozarządowe działające na obszarze LGD: 
 

1) grantobiorca jest organizacją pozarządową działającą na 
obszarze LGD 

2) grantobiorca nie jest organizacją pozarządową działającą na 
obszarze LGD 

 
 

1) 3 pkt 
2) 0 pkt 
 
 
 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie grantu   

2 Uczestnicy grantu   
LGD preferuje operacje, w których zakłada większy udział osób z grup 
defaworyzowanych określonych w LSR w grupie uczestników: 
 
1) przedstawiciele grupy  defaworyzowanej  stanowią mniej niż 60% 
uczestników  
operacji              
2) przedstawiciele grupy  defaworyzowanej  stanowią pomiędzy 61 a 85 
% uczestników  
operacji       
3) przedstawiciele grupy  defaworyzowanej  stanowią powyżej 86% 
uczestników  
operacji          
 

1) 1 pkt. 
2) 3 pkt. 
3) 10 pkt. 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie grantu. 

3 Doświadczenie Wnioskodawcy/ 
Grantobiorcy 

 
Kryterium preferuje wnioskodawców posiadających doświadczenie w 
realizacji projektów o podobnym charakterze. Doświadczony podmiot 
daje większe gwarancje osiągnięcia celów i wskaźników LSR w zakresie 
przedsięwzięcia : 

 
1)  powyżej 2 zrealizowanych projektów 
2)  od 1 do 2 zrealizowanych projektów 

3)  grantobiorca bez doświadczenia 

 
 

 
1) 4 pkt  
2) 2 pkt  
3) 0 pkt 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie grantu. 

4 Wkład własny  
LGD preferuje operacje zakładające wyższy udział wkładu własnego niż  

1) 2 pkt. 
2) 5 pkt. 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
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wymagany: 
1) do 5 punktów procentowych włącznie 
2) powyżej 5   do 15 punktów procentowych włącznie 
3) powyżej 15 punktów procentowych 

3) 7 pkt. 
 
 

dofinansowanie grantu  

5 

Wpływ operacji na osiągnięcie 
zakładanych celów i wskaźników LSR 

Projekty przyczyniają się do realizacji wartości zaplanowanych w LSR 
wskaźników. 

1) realizacja operacji przyczynia się do osiągnięcia co najmniej 2 
wskaźników produktu i odpowiadających im wskaźników rezultatu 
LSR 

2) realizacja operacji przyczynia się do osiągniecia 1 wskaźnika 
produktu i odpowiadającego mu wskaźnika rezultatu LSR 

 
 

1) 3 pkt. 
2) 1 pkt. 
 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie grantu i 
treść LSR. 

6 Racjonalność budżetu operacji LGD preferuje operacje, w których koszty są racjonalne i znajdują swoje 
uzasadnienie w załączonych ofertach, projektach, kosztorysach i innych 
dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cen. 
1)  racjonalność i konieczność poniesienia  kosztów została odpowiednio 
udokumentowana 
2) zaplanowane koszty nie zostały odpowiednio udokumentowane 

1) 5 pkt. 
2) 0 pkt. 
 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu 
oraz załączniki (3 oferty 
kosztowe od potencjalnych 
dostawców/wykonawców 
usług), nie dotyczy kosztów 
ogólnych. 

7 Wpływ realizacji operacji na 
promocję LSR i LGD 

LGD preferuje operacje przyczyniające się w znacznym stopniu do 
promocji LSR i LGD: 
 
1) zaplanowano co najmniej dwie formy promowania LGD i LSR,  
2) zaplanowano tylko jedną formę promocji LGD i LSR,  
3) brak promocji LGD i LSR 
 
 
 

 
 
1) 4 pkt. 
2) 2 pkt. 
3) 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie grantu,  
 
 
 

8 Doradztwo biura LGD LGD preferuje wnioskodawców korzystających z doradztwa biura LGD na 
etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie: 
1) wnioskodawca korzystał z doradztwa  
2) wnioskodawca nie korzystał z doradztwa 

1) 5 pkt 
2) 0 pkt. 

Dokumentacja z biura LGD 
(np. lista wnioskodawców 
którym udzielono 
doradztwa w ramach 
odpowiedniego konkursu, 
karta doradztwa, listy ze 
spotkań informacyjnych i 
szkoleniowych) 

9 Aktywizacja i integracja społeczna i 
zawodowa 

LGD preferuje projekty, które mają na celu aktywizację lub integrację 
społeczną lub zawodową  
1) zakładają ww. cel 
2) nie zakładają ww. celu 

1) 5 pkt 
2) 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu 
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10 Zintegrowanie LGD preferuje projekty zapewniające zintegrowanie zasobów czyli 
zakładające jednoczesne wykorzystanie rożnych zasobów lokalnych, 
specyfiki obszaru, miejsc, obiektów, elementów stanowiących 
dziedzictwo przyrodnicze, historyczne lub kulturowe  
1) zakłada 
2) nie zakłada 
 

1) 5 pkt 
2) 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu 

 
 
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w wyniku oceny 51 pkt.  
Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać projekt w trakcie oceny zgodności dla przedsięwzięcia Przedsięwzięcie 3.1.1: „Wzmocnienie 
kapitału społecznego mieszkańców LGD” wynosi co najmniej  20  punktów uzyskanych ze wszystkich lokalnych kryteriów wyboru. 
 
Rada LGD stosuje te same kryteria oceny w całym procesie wyboru w ramach danego naboru, a zmiany kryteriów mogą nastąpić w przypadku: zmian 

przepisów prawa, które w znacznym stopniu rzutują na kryteria oceny LGD oraz na wniosek obywatelski minimum 150 osób zamieszkałych na terenie LGD. 

Po takim wniosku Zarząd LGD spotyka się i ocenia wniosek, ewentualnie jeżeli wymaga tego doprecyzowanie konsultuje go ze społecznością lokalną, 

zapraszając osoby- przedstawicieli/inicjatorów złożonego wniosku obywatelskiego. Pozytywne rozpatrzenie zaproponowanych zmian kryteriów LGD 

wszczyna procedurę zmian w LSR (wniosek do UM). Negatywne rozpatrzenie zaproponowanych zmian kryteriów LGD nie powoduje żadnych zmian w LSR. 

 
 


