
 

 Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru 

 Przedsięwzięcie 2.1.1: Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej 
Przedsięwzięcie 2.2.1: Ochrona, promocja i rozwój produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego 

Źródło finansowania: EFRROW 
L.p KRYTERIUM OPIS LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB WERYFIKACJI 

1 Liczba nowych miejsc pracy 

Operacja zakłada utworzenie co najmniej: 
1) 1 etatu 
2) 2 etaty i więcej 
3) nie planuje utworzenia miejsca pracy 
 
Premiowane przez LGD są operacje tworzące więcej 
niż jedno miejsce pracy, w ramach realizowanej 
operacji (w przeliczeniu na etaty średnioroczne). 

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

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu, 
kartę informacyjną 
operacji. 

2 

 
 
Preferowane grupy osób zatrudnionych w nowo utworzonych 
miejscach pracy 

LGD preferuje zatrudnienie w nowo utworzonych 
miejscach pracy osób zaliczających się do grup 
defaworyzowanych określonych w LSR ze względu na 
dostęp do rynku pracy. 
 
1) Wnioskodawca deklaruje zatrudnienie w nowo 
utworzonych miejscach pracy osób  należących  do 
grupy defaworyzowanej ze względu na dostęp do 
rynku pracy określonej w LSR 
 
2) Wnioskodawca nie deklaruje zatrudnienia w nowo 
utworzonych miejscach pracy osób należących do 
grupy defaworyzowanej ze względu na dostęp do 
rynku pracy określonej w LSR 

1) 2 pkt. 
2) 0 pkt. 
 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu. 
Kartę informacyjną 
operacji. 

3 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 

1) 3 pkt. 
2) 0 pkt. 
 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu, 
kartę informacyjną 
operacji. 



zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów 
przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy 
społecznych. 

4 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, 
kartę informacyjną 
operacji. 

5 Obszar realizacji operacji 

LGD preferuje realizację operacji (inwestycji) w 
miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. 
mieszkańców. 
1) operacja jest realizowana w miejscowościach 
zamieszkałych do 5 tyś. mieszkańców, 
2) operacja jest realizowana w miejscowościach 
zamieszkałych powyżej 5 tyś. mieszkańców. 

1) 3 pkt. 
2) 0 pkt. 
 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie Dane GUS – 
liczba osób zamieszkałych 
(stan na 31.12.2013 r.). 

6 
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 projektu i 
treść LSR. 

7 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  

8 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,  

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

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu, 
kartę informacyjną 



2) zaplanowano tylko jedną formę promocji LGD i 
LSR,  
3) brak promocji LGD i LSR 

operacji. 
 
 

9 Doradztwo biura LGD 

LGD preferuje wnioskodawców korzystających z 
doradztwa biura LGD/szkoleń 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) 

 
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w wyniku oceny 32 pkt.  
                 
Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać projekt w trakcie oceny zgodności dla przedsięwzięcia: Przedsięwzięcie 2.1.1: „Rozwój 
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej” oraz Przedsięwzięcie 2.2.1: „Ochrona, promocja i rozwój produktów lokalnych oraz 
dziedzictwa lokalnego„ wynosi co najmniej 15 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. 

 


