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1. LGD dokonuje archiwizacji dokumentacji konkursowej tj. 1 egzemplarza wniosku wraz z 

załącznikami oraz dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru grantobiorcy, a także 

dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie naboru wniosków o powierzenie grantu 

zgodnie z procedurą. Drugi egzemplarz wniosku wraz załącznikami jest niszczony w 

niszczarce, a protokół ze zniszczenia dokładany do dokumentacji konkursowej. 

Zarchiwizowane dokumenty, LGD jest zobowiązana przechowywać do 31 marca 2028 roku. 

 

 

CZĘŚĆ E – KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z 

OPISEM I UZASADNIENIEM ZASTOSOWANYCH WAG. 
 

Opis założeń zastosowanych kryteriów wyboru operacji znajduje się w Rozdziale VI Lokalnej 

Strategii Rozwoju. 

 

KRYTERIA WYBORU STOSOWANE DO OPERACJI Z CZĘŚCI B KSIĘGI PROCEDUR. 

 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.1 AKTYWNOŚĆ 

GOSPODARCZA MIESZKAŃCÓW. 

 

1. Operacja dotyczy podejmowania działalności przez osobę z grupy defaworyzowanej w 

dostępie do rynku pracy.  

 Tak – 2 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku na temat beneficjenta, poświadczane 

przez wnioskodawcę podpisem. 

Opis: Kryterium odnosi się bezpośrednio do problemu opisanego w diagnozie i konieczności 

jego rozwiązywania poprzez wsparcie udzielane osobom z grup defaworyzowanych. Opis ww. 

grup znajduje się w rozdziale III LSR. Ze względu na znaczenie kryterium dla realizacji 

założeń LSR waga kryterium w stosunku do podstawowej punktacji (1 pkt) została 

zwiększona o 100%. 

 

2. Operacja dotyczy działalności, której podstawą będą lokalne produkty rolne. 

 Tak – 1 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte w części opisowej wniosku i biznes planie, 

poświadczane przez wnioskodawcę podpisem. 

Opis: Kryterium jest jednym z kryteriów obligatoryjnych wynikających z ustawy o RLKS. 

 

3. Operacja dotyczy rozpoczynania działalności w ramach branży turystycznej (branż 

zintegrowanych). 

 Tak – 2 pkt  

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte w części opisowej wniosku i biznes planie, 

poświadczane przez wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium preferuje branże związane z turystyką, określone w diagnozie jako kluczowe 

dla rozwoju obszaru. Jego zastosowanie pozwoli na osiągnięcie założonych celów LSR 
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związanych z rozwojem turystycznym, stąd waga kryterium w stosunku do podstawowej 

punktacji (1 pkt) jest zwiększona o 100%. Uzyskanie punktu w ramach kryterium 3 wyklucza 

możliwość uzyskania punktu w ramach kryterium 4. 

 

4. Operacja dotyczy rozpoczynania działalności gospodarczej w ramach pozostałych branż 

kluczowych dla obszaru. 

 Tak – 2 pkt  

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte w części opisowej wniosku i biznes planie )kod PKD 

odpowiadający działalności w ramach branż kluczowych), poświadczane przez wnioskodawcę 

podpisem. 

Opis: kryterium preferuje branże określone w diagnozie jako kluczowe dla rozwoju obszaru. 

Jego zastosowanie pozwoli na osiągnięcie założonych celów LSR związanych z rozwojem 

branż kluczowych, stąd waga kryterium w stosunku do podstawowej punktacji (1 pkt) jest 

zwiększona o 100%. 

 

5. Operacja ma charakter innowacyjny. 

 Tak – 1 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte w części opisowej wniosku i biznes planie, 

poświadczane przez wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium odnosi się do celu przekrojowego PROW a jego zastosowanie znajduje 

uzasadnienie w diagnozie obszaru. Przy ocenie kryterium badana będzie zgodność operacji z 

definicją innowacyjności przyjętej na potrzeby realizacji LSR. 

 

6. Aktywność wnioskodawcy – udział w szkoleniach realizowanych przez LGD. 

 Tak – 1 pkt  

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje własne LGD, listy obecności. 

Opis: kryterium odnosi się do założeń LGD w zakresie przygotowania wnioskodawców do 

ubiegania się o pomoc. W ramach działań aktywizacyjnych LGD planuje szkolenie dla 

potencjalnych wnioskodawców działania, podczas którego uzyskają podstawową wiedzę na 

temat prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

 

7. Operacja zakłada realizację wskaźników produktu i rezultatu zapisanych w LSR dla 

przedsięwzięcia. 

 Tak – 1 pkt  

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte w części opisowej wniosku, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium odnosi się do założeń związanych z realizacją LSR w zakresie osiągnięcia 

oczekiwanych produktów i rezultatów. Punkt jest przyznawany w przypadku zgodności 

zapisanych we wniosku informacji na temat planowanych produktów i rezultatów z 

określonymi dla przedsięwzięcia w LSR. 

 

8. Operacja jest racjonalna. 

 Tak – 1 pkt  
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 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte w części opisowej wniosku, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium pozwoli na ocenę operacji pod kątem racjonalności zaplanowanych kosztów 

w stosunku do oczekiwanych efektów realizacji LSR. Punkt zostanie przyznany operacjom, 

których planowane koszty są adekwatne do zakładanych efektów realizacji operacji 

(racjonalność kosztów). 

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 5 (w tym 

obligatoryjnie uzyskanie punktu za kryterium dotyczące realizacji wskaźników produktu i 

rezultatu zapisanych w LSR dla przedsięwzięcia).  

 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.2 WZROST 

ZATRUDNIENIA W OPARCIU O KLUCZOWE BRANŻE I INNOWACYJNE 

ROZWIĄZANIA W BIZNESIE. 

 

1. Wpływ operacji na tworzenie miejsc pracy. 

 Wnioskodawca w wyniku realizacji operacji zatrudni 1 osobę – 1 pkt. 

 Wnioskodawca w wyniku realizacji operacji zatrudni więcej niż 1 osobę – 2 pkt. 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i biznes planie, 

poświadczane przez wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium obligatoryjne w zakresie tworzenia miejsc pracy na podstawie ustawy o 

RLKS, jego zastosowanie wpłynie pozytywnie na realizację celów w zakresie tworzenia 

miejsc pracy. Definicja zatrudnienia jest zgodna z rozporządzeniem LSR, tj. w oparciu o 

umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę w wymiarze 1 etatu średniorocznie na okres 3 

lat liczonych od dnia wypłaty płatności końcowej.  

 

2. Operacja wpłynie na zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych. 

 Tak – 2 pkt  

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i biznes planie, 

poświadczane przez wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium odnosi się do zaspokajania potrzeb w zakresie zidentyfikowanych grup 

defaworyzowanych w dostępie do rynku pracy. Kryterium zostanie spełnione, jeśli 

przynajmniej 1 z osób planowanych do zatrudnienia będzie należała do grup 

defaworyzowanych. Ze względu na znaczenie kryterium dla realizacji założeń LSR waga 

kryterium w stosunku do podstawowej punktacji (1 pkt) jest zwiększona o 100% 

 

3. Operacja dotyczy rozwoju działalności w ramach branży turystycznej (branż 

zintegrowanych). 

 Tak – 2 pkt  

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte w części opisowej wniosku i biznes planie, 

poświadczane przez wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium preferuje branże związane z turystyką, określone w diagnozie jako kluczowe 

dla rozwoju obszaru. Jego zastosowanie pozwoli na osiągnięcie założonych celów LSR 

związanych z rozwojem turystycznym, stąd waga kryterium w stosunku do podstawowej 
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punktacji (1 pkt) jest zwiększona o 100%. Uzyskanie punktu w ramach kryterium 3 wyklucza 

możliwość uzyskania punktu w ramach kryterium 4. 

 

4. Operacja dotyczy rozwoju działalności gospodarczej w ramach pozostałych branż 

kluczowych dla obszaru. 

 Tak – 2 pkt  

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte w części opisowej wniosku i biznes planie (kod PKD 

odpowiadający działalności w ramach branż kluczowych), poświadczane przez wnioskodawcę 

podpisem. 

Opis: kryterium preferuje branże określone w diagnozie jako kluczowe dla rozwoju obszaru. 

Jego zastosowanie pozwoli na osiągnięcie założonych celów LSR związanych z rozwojem 

gospodarczym w oparciu o kluczowe branże, stąd waga kryterium w stosunku do 

podstawowej punktacji (1 pkt) jest zwiększona o 100%.  

 

5. Operacja ma charakter innowacyjny. 

 Tak – 2 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte w części opisowej wniosku i biznes planie, 

poświadczane przez wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium odnosi się do celu przekrojowego PROW a jego zastosowanie znajduje 

uzasadnienie w diagnozie obszaru. Przy ocenie kryterium badana będzie zgodność operacji z 

definicją innowacyjności przyjętej na potrzeby realizacji LSR. Ze względu na założenia LSR 

odnośnie konieczności wspierania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce waga kryterium w 

stosunku do podstawowej punktacji (1 pkt) jest zwiększona o 100% 

 

6. Status wnioskodawcy kwalifikuje go do grupy mikroprzedsiębiorców. 

 Tak – 1 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte w części opisowej wniosku i biznes planie, 

poświadczane przez wnioskodawcę podpisem oraz w dokumentach związanych z ubieganiem 

się o pomoc de minimis. 

Opis: kryterium odnosi się do zdiagnozowanych grup przedsiębiorców w największym 

stopniu wpływających na rozwój obszaru, zgodnie z danymi zawartymi w diagnozie. 

 

7. Status wnioskodawcy kwalifikuje go do grupy podmiotów ekonomii społecznej. 

 Tak – 1 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte w części opisowej wniosku i biznes planie, 

poświadczane przez wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium odnosi się do zdiagnozowanych potrzeb w zakresie wzmocnienia ekonomii 

społecznej. Preferować będzie wnioskodawców wywodzących się z tej grupy. 

 

8. Operacja zakłada wkład własny beneficjenta w wysokości o co najmniej 5% wyższej, niż 

wymagany na poziomie programu. 

 Tak – 1 pkt 

 Nie – 0 pkt 
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Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium preferuje wnioskodawców, którzy zaangażują środki własne w wysokości 

wyższej niż wymaganej przez PROW 2014 – 2020. Punkty zostaną przyznane operacjom, 

które zakładają wkład własny w wysokości zwiększonej o co najmniej 5 pkt. procentowych.  

Metodologia obliczania: 

 wkład własny określony na poziomie programu = X (brak punktu), 

 wkład własny założony we wniosku = X+ dodanie 5% do X  (punkt przyznany).  

 

Przykład: intensywność pomocy dla wnioskodawcy z sektora gospodarczego została określona 

na poziomie 50%. Wnioskodawca ubiega się o kwotę wsparcia, która stanowi 45% kosztów 

kwalifikowanych, a jego wkład w realizację operacji wyniesie 55%. W tym przypadku 

dodatkowy punkt zostanie przyznany.  

 

W przypadku niewniesienia wkładu własnego bądź wniesienie wkładu własnego w kwocie 

poniżej 5% punktu nie przyznaje się.  

 

9. Operacja zakłada realizację wskaźników produktu i rezultatu zapisanych w LSR dla 

przedsięwzięcia. 

 Tak – 1 pkt  

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte w części opisowej wniosku, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium odnosi się do założeń związanych z realizacją LSR w zakresie osiągnięcia 

oczekiwanych produktów i rezultatów. Punkt jest przyznawany w przypadku zgodności 

zapisanych we wniosku informacji na temat planowanych produktów i rezultatów z 

określonymi dla przedsięwzięcia w LSR. 

 

10. Operacja jest racjonalna. 

 Tak – 1 pkt  

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte w części opisowej wniosku, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium pozwoli na ocenę operacji pod kątem racjonalności zaplanowanych kosztów 

w stosunku do oczekiwanych efektów realizacji LSR. Punkt zostanie przyznany operacjom, 

których planowane koszty są adekwatne do zakładanych efektów realizacji operacji 

(racjonalność kosztów). 

 

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 5 (w tym 

obligatoryjnie uzyskanie punktu za kryterium dotyczące realizacji wskaźników produktu i 

rezultatu zapisanych w LSR dla przedsięwzięcia). 

 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.2.1 ROZWÓJ 

NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ. 
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1. Wnioskodawcą jest jednostka sektora finansów publicznych lub z podmiot z sektora 

społecznego. 

 Tak – 2 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium pozwoli na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, która będzie 

ogólnodostępna i nie będzie służyła głównie celom zarobkowym. Jednostki sektora finansów 

publicznych oraz wnioskodawcy z sektora społecznego zapewniają szeroki, nieodpłatny (lub 

odpłatny w stopniu pozwalającym pokryć niezbędne koszty) dostęp do infrastruktury. Stąd 

waga kryterium w stosunku do podstawowej punktacji (1 pkt) zostaje zwiększona o 100%.   

 

2. Operacja dotyczy obiektu wpisanego do ewidencji lub rejestru zabytków. 

 Tak – 2 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium pozwoli na preferowanie operacji wykorzystujących obiekty dziedzictwa 

kulturowego, które mają zwiększyć ich atrakcyjność turystyczną. Ze względu na znaczenie 

kryterium dla realizacji założeń LSR związanych ze wzrostem potencjału turystycznego 

obszaru waga kryterium w stosunku do podstawowej punktacji (1 pkt) zostaje zwiększona o 

100%. 

 

3.  Operacja zakłada wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

 Tak – 1 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium pozwoli na preferowanie operacji wykorzystujących odnawialne źródła 

energii, które przyczyniają się do zastosowania rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska 

i klimatu. Jest to jedno z kryteriów obligatoryjnych. Punkt za kryterium zostanie przyznany 

operacjom, które zakładają wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jako część inwestycji 

w formie np. oświetlenia zasilanego energią słoneczną. W związku z określeniem odrębnego 

przedsięwzięcia poświęconego rozwojowi energetyki odnawialnej kryterium ma charakter 

uzupełniający, stąd jego waga określona zostaje na podstawowym poziomie (1 pkt). 

 

4. Operacja będzie realizowana w miejscowości zamieszkanej przez mniej niż 5 tys. 

mieszkańców. 

 Tak – 3 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium obowiązkowe zgodnie z ustawą o RLKS, ma wyłonić operację realizowane w 

miejscowościach zamieszkanych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców, stąd waga kryterium w 

stosunku do podstawowej punktacji (1 pkt) została szczególnie wzmocniona. 

 

5. Stopień wpływu operacji na podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez 

zastosowanie rozwiązań innowacyjnych. 
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 Operacja zakłada rozwiązania innowacyjne, wpływające na podniesienie 

atrakcyjności turystycznej w wymiarze ponadlokalnym – 1 pkt 

 Operacja jest typową operacją w zakresie infrastruktury turystycznej – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte w części opisowej wniosku, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium odnosi się do celu przekrojowego PROW a jego zastosowanie znajduje 

uzasadnienie w diagnozie obszaru. Przy ocenie kryterium badana będzie zgodność operacji z 

definicją innowacyjności przyjętej na potrzeby realizacji LSR. W przypadku, gdy planowane 

rozwiązania nie występują na obszarze przyznaje się punkt, w przypadku operacji typowych, 

występujących powszechnie nie przyznaje się punktów.  

6. Operacja zakłada wkład własny beneficjenta w wysokości o co najmniej 5% wyższej, niż 

wymagany na poziomie programu. 

 Tak – 1 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium preferuje wnioskodawców, którzy zaangażują środki własne w wysokości 

wyższej niż wymaganej przez PROW 2014 – 2020. Punkty zostaną przyznane operacjom, 

które zakładają wkład własny w wysokości zwiększonej o co najmniej 5 pkt. procentowych.  

Metodologia obliczania: 

 wkład własny określony na poziomie programu = X (brak punktu), 

 wkład własny założony we wniosku = X+ dodanie 5% do X  (punkt przyznany).  

 

Przykład: intensywność pomocy dla wnioskodawcy z sektora gospodarczego została określona 

na poziomie 50%. Wnioskodawca ubiega się o kwotę wsparcia, która stanowi 45% kosztów 

kwalifikowanych, a jego wkład w realizację operacji wyniesie 55%. W tym przypadku 

dodatkowy punkt zostanie przyznany.  

 

W przypadku niewniesienia wkładu własnego bądź wniesienie wkładu własnego w kwocie 

poniżej 5% punktu nie przyznaje się.  

 

7. Operacja zakłada realizację wskaźników produktu i rezultatu zapisanych w LSR dla 

przedsięwzięcia. 

 Tak – 1 pkt  

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte w części opisowej wniosku, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium odnosi się do założeń związanych z realizacją LSR w zakresie osiągnięcia 

oczekiwanych produktów i rezultatów. Punkt jest przyznawany w przypadku zgodności 

zapisanych we wniosku informacji na temat planowanych produktów i rezultatów z 

określonymi dla przedsięwzięcia w LSR. 

 

8. Operacja jest racjonalna. 

 Tak – 1 pkt  

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte w części opisowej wniosku, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 
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Opis: kryterium pozwoli na ocenę operacji pod kątem racjonalności zaplanowanych kosztów 

w stosunku do oczekiwanych efektów realizacji LSR. Punkt zostanie przyznany operacjom, 

których planowane koszty są adekwatne do zakładanych efektów realizacji operacji 

(racjonalność kosztów). 

 

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 6 (w tym 

obligatoryjnie uzyskanie punktu za kryterium dotyczące realizacji wskaźników produktu i 

rezultatu zapisanych w LSR dla przedsięwzięcia). 

 

 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.2.2 REZERWAT 

BIOSFERY BORY TUCHOLSKIE I KLUCZOWE PRZYRODNICZE ZASOBY OBSZARU. 

 

1. Wnioskodawcą jest podmiot z sektora społecznego. 

 Tak – 1 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium pozwoli na realizację przedsięwzięcia głównie przez organizacje 

pozarządowe. Dzięki temu, oprócz założonych wskaźników dla przedsięwzięcia wzmocniony 

zostanie sektor NGO. Dodatkowo, działania realizowane przez organizacje pozarządowe 

często charakteryzuje niekonwencjonalne podejście.  

 

2. Operacja dotyczy promocji obszaru jako całości lub dotyczy głównych produktów 

turystycznych obszaru. 

 Tak – 2 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium preferuje operacje, które dotyczą promocji obszaru w szerokim ujęciu lub 

promują produkty turystyczne o największym znaczeniu dla obszaru wymienione w diagnozie. 

W celu uzyskania punktów za kryterium niezbędne jest uwzględnienie w odpowiednich 

częściach wniosku informacji na temat sposobu realizacji kryterium. Ze względu na znaczenie 

kryterium dla zdiagnozowanych potrzeb w zakresie niewykorzystanego potencjału 

turystycznego waga kryterium w stosunku do podstawowej punktacji (1 pkt) jest zwiększona o 

100%.  

 

3. Operacja dotyczy promocji lokalnych produktów. 

 Tak – 1 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium preferuje operacje, które dotyczą promocji lokalnych produktów, 

przyczyniając się do podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru.  
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4. Operacja dotyczy podniesienia wiedzy podmiotów z branży turystycznej związanych z 

wykorzystaniem głównych produktów turystycznych obszaru. 

 Tak – 1 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium preferuje operacje, które wpływają na podniesienie wiedzy podmiotów branży 

turystycznej w zakresie wykorzystania lokalnego potencjału poprzez szkolenia, akcje 

edukacyjne, wydawnictwa itp. Weryfikacja następuje na podstawie zapisów w odpowiednich 

częściach wniosku. 

 

5. Operacja zakłada działania związane z podniesieniem świadomości w zakresie ochrony 

przyrody. 

 Tak – 1 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium preferuje operacje, które zawierają elementy związane z edukacją 

ekologiczną, podnoszeniem świadomości w zakresie ochrony cennych zasobów przyrody 

obszaru. Jednocześnie jest to kryterium obligatoryjne mówiące o preferowaniu operacji 

przewidujących zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu. 

 

6. Operacja zakłada wkład własny beneficjenta w wysokości o co najmniej 5% wyższej, niż 

wymagany na poziomie programu. 

 Tak – 1 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium preferuje wnioskodawców, którzy zaangażują środki własne w wysokości 

wyższej niż wymaganej przez PROW 2014 – 2020. Punkty zostaną przyznane operacjom, 

które zakładają wkład własny w wysokości zwiększonej o co najmniej 5 pkt. procentowych.  

Metodologia obliczania: 

 wkład własny określony na poziomie programu = X (brak punktu), 

 wkład własny założony we wniosku = X+ dodanie 5% do X  (punkt przyznany).  

 

Przykład: intensywność pomocy dla wnioskodawcy z sektora gospodarczego została określona 

na poziomie 50%. Wnioskodawca ubiega się o kwotę wsparcia, która stanowi 45% kosztów 

kwalifikowanych, a jego wkład w realizację operacji wyniesie 55%. W tym przypadku 

dodatkowy punkt zostanie przyznany.  

 

W przypadku niewniesienia wkładu własnego bądź wniesienie wkładu własnego w kwocie 

poniżej 5% punktu nie przyznaje się.  

 

7. Operacja zakłada realizację wskaźników produktu i rezultatu zapisanych w LSR dla 

przedsięwzięcia. 

 Tak – 1 pkt  

 Nie – 0 pkt 
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Źródło weryfikacji: informacje zawarte w części opisowej wniosku, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium odnosi się do założeń związanych z realizacją LSR w zakresie osiągnięcia 

oczekiwanych produktów i rezultatów. Punkt jest przyznawany w przypadku zgodności 

zapisanych we wniosku informacji na temat planowanych produktów i rezultatów z 

określonymi dla przedsięwzięcia w LSR. 

 

8. Operacja jest racjonalna. 

 Tak – 1 pkt  

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte w części opisowej wniosku, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium pozwoli na ocenę operacji pod kątem racjonalności zaplanowanych kosztów 

w stosunku do oczekiwanych efektów realizacji LSR. Punkt zostanie przyznany operacjom, 

których planowane koszty są adekwatne do zakładanych efektów realizacji operacji 

(racjonalność kosztów). 

 

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 4 (w tym 

obligatoryjnie uzyskanie punktu za kryterium dotyczące realizacji wskaźników produktu i 

rezultatu zapisanych w LSR dla przedsięwzięcia). 

 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.3.1 ODNAWIALNE 

ŹRÓDŁA ENERGII PRZYSZŁOŚCIĄ OBSZARU. 

 

1. Wnioskodawcą jest podmiot z sektora społecznego lub gospodarczego. 

 Tak – 1 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium pozwoli na preferowanie operacji realizowanych przez sektor społeczny i 

gospodarczy. Podmioty z tych sektorów otrzymają możliwość realizacji przedsięwzięć 

związanych z odnawialnymi źródłami energii przy wsparciu środków z LSR. W założeniu cel 

realizowany przez przedsięwzięcie ma popularyzować wykorzystanie OZE w obiektach, w 

których działalność prowadzą podmioty z ww. sektorów. 

 

2. Operacja dotyczy wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

 Tak – 3 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium pozwoli na wyłonienie operacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, 

które przyczyniają się do zastosowania rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i 

klimatu. Jest to jedno z kryteriów obligatoryjnych. Punkty za kryterium zostaną przyznane 

operacjom, które zakładają wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jako większość (min. 

50% wartości kosztów całkowitych operacji) inwestycji w formie np. oświetlenia zasilanego 

energią słoneczną. Ze względu na znaczenie kryterium dla zdiagnozowanych potrzeb i założeń 

celu realizowanego przez przedsięwzięcie waga kryterium jest szczególnie wzmocniona. 
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3. Operacja dotyczy podniesienia świadomości mieszkańców w zakresie zmian klimatu i 

wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. 

 Tak – 2 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium pozwoli na wyłonienie operacji związanych z edukacją mieszkańców obszaru 

w zakresie zmian klimatycznych i popularyzacji odnawialnych źródeł energii. Ze względu na 

znaczenie kryterium dla zdiagnozowanych potrzeb i założeń celu realizowanego przez 

przedsięwzięcie waga kryterium jest zwiększona o 100%. 

 

4. Operacja zakłada wkład własny beneficjenta w wysokości o co najmniej 5% wyższej, niż 

wymagany na poziomie programu. 

 Tak – 1 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium preferuje wnioskodawców, którzy zaangażują środki własne w wysokości 

wyższej niż wymaganej przez PROW 2014 – 2020. Punkty zostaną przyznane operacjom, 

które zakładają wkład własny w wysokości zwiększonej o co najmniej 5 pkt. procentowych.  

Metodologia obliczania: 

 wymagany wkład własny określony na poziomie programu = X% - brak punktu, 

 zakładany wkład własny = X+ dodanie 5% do X - punkt przyznany.  

 

Przykład: intensywność pomocy dla wnioskodawcy z sektora gospodarczego została określona 

na poziomie 50%. Wnioskodawca ubiega się o kwotę wsparcia, która stanowi 45% kosztów 

kwalifikowanych, a jego wkład w realizację operacji wyniesie 55%. W tym przypadku 

dodatkowy punkt zostanie przyznany.  

 

W przypadku niewniesienia wkładu własnego bądź wniesienie wkładu własnego w kwocie 

poniżej 5% punktu nie przyznaje się.  

 

 

5. Operacja zakłada realizację wskaźników produktu i rezultatu zapisanych w LSR dla 

przedsięwzięcia. 

 Tak – 1 pkt  

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte w części opisowej wniosku, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium odnosi się do założeń związanych z realizacją LSR w zakresie osiągnięcia 

oczekiwanych produktów i rezultatów. Punkt jest przyznawany w przypadku zgodności 

zapisanych we wniosku informacji na temat planowanych produktów i rezultatów z 

określonymi dla przedsięwzięcia w LSR. 

 

6. Operacja jest racjonalna. 

 Tak – 1 pkt  
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 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte w części opisowej wniosku, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium pozwoli na ocenę operacji pod kątem racjonalności zaplanowanych kosztów 

w stosunku do oczekiwanych efektów realizacji LSR. Punkt zostanie przyznany operacjom, 

których planowane koszty są adekwatne do zakładanych efektów realizacji operacji 

(racjonalność kosztów). 

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 5 (w tym 

obligatoryjnie uzyskanie punktu za kryterium dotyczące realizacji wskaźników produktu i 

rezultatu zapisanych w LSR dla przedsięwzięcia). 

 

 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.3.2 EDUKACJA 

EKOLOGICZNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. 

 

1. Wnioskodawcą jest podmiot z sektora społecznego. 

 Tak – 1 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium pozwoli na realizację przedsięwzięcia głównie przez organizacje 

pozarządowe. Dzięki temu, oprócz założonych wskaźników dla przedsięwzięcia wzmocniony 

zostanie sektor NGO. Dodatkowo, działania realizowane przez organizacje pozarządowe 

często charakteryzuje niekonwencjonalne podejście.  

 

2. Operacja jest ściśle związana z edukacją w zakresie ochrony przyrody. 

 Tak – 2 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium ma wyłonić operacje, które w największym stopniu przyczyniają się do 

realizacji przedsięwzięcia i założonych wskaźników. Punkty przyznane będą operacjom, które 

zakładają przeznaczenie większości kosztów (min. 50% wartości kosztów całkowitych 

operacji) na działania związane z edukacją ekologiczną, tj. szkolenia, wydawnictwa, konkursy 

itp. Ze względu na znaczenie kryterium dla zdiagnozowanych potrzeb i założeń celu 

realizowanego przez przedsięwzięcie waga kryterium jest zwiększona o 100%.   

 

3. Operacja jest ściśle związana działaniami w zakresie ochrony przyrody. 

 Tak – 2 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium ma wyłonić operacje, które w największym stopniu przyczyniają się do 

realizacji przedsięwzięcia i założonych wskaźników. Punkty przyznane będą operacjom, które 

zakładają przeznaczenie większości kosztów (min. 50% wartości kosztów całkowitych 

operacji) na inwestycje związane z ochroną przyrody, tj. zabezpieczenie miejsc cennych 

przyrodniczo, ukierunkowanie antropopresji poprzez budowę infrastruktury, oznakowanie 
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miejsc cennych przyrodniczo itp. Ze względu na znaczenie kryterium dla zdiagnozowanych 

potrzeb i założeń celu realizowanego przez przedsięwzięcie waga kryterium jest zwiększona o 

100%.   

 

4. Operacja zakłada wkład własny beneficjenta w wysokości o co najmniej 5% wyższej, niż 

wymagany na poziomie programu. 

 Tak – 1 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium preferuje wnioskodawców, którzy zaangażują środki własne w wysokości 

wyższej niż wymaganej przez PROW 2014 – 2020. Punkty zostaną przyznane operacjom, 

które zakładają wkład własny w wysokości zwiększonej o co najmniej 5 pkt. procentowych.  

Metodologia obliczania: 

 wkład własny określony na poziomie programu = X (brak punktu), 

 wkład własny założony we wniosku = X+ dodanie 5% do X  (punkt przyznany).  

 

Przykład: intensywność pomocy dla wnioskodawcy z sektora gospodarczego została określona 

na poziomie 50%. Wnioskodawca ubiega się o kwotę wsparcia, która stanowi 45% kosztów 

kwalifikowanych, a jego wkład w realizację operacji wyniesie 55%. W tym przypadku 

dodatkowy punkt zostanie przyznany.  

 

W przypadku niewniesienia wkładu własnego bądź wniesienie wkładu własnego w kwocie 

poniżej 5% punktu nie przyznaje się.  

 

5. Operacja zakłada realizację wskaźników produktu i rezultatu zapisanych w LSR dla 

przedsięwzięcia. 

 Tak – 1 pkt  

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte w części opisowej wniosku, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium odnosi się do założeń związanych z realizacją LSR w zakresie osiągnięcia 

oczekiwanych produktów i rezultatów. Punkt jest przyznawany w przypadku zgodności 

zapisanych we wniosku informacji na temat planowanych produktów i rezultatów z 

określonymi dla przedsięwzięcia w LSR. 

 

6. Operacja jest racjonalna. 

 Tak – 1 pkt  

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte w części opisowej wniosku, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium pozwoli na ocenę operacji pod kątem racjonalności zaplanowanych kosztów 

w stosunku do oczekiwanych efektów realizacji LSR. Punkt zostanie przyznany operacjom, 

których planowane koszty są adekwatne do zakładanych efektów realizacji operacji 

(racjonalność kosztów). 
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Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 4 (w tym 

obligatoryjnie uzyskanie punktu za kryterium dotyczące realizacji wskaźników produktu i 

rezultatu zapisanych w LSR dla przedsięwzięcia). 

 

 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.1.1 SILNE ORGANIZACJE 

POZARZĄDOWE I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE. 

 

1. Wnioskodawcą jest podmiot z sektora społecznego. 

 Tak – 2 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium pozwoli na realizację przedsięwzięcia głównie przez organizacje 

pozarządowe. Dzięki temu, oprócz założonych wskaźników dla przedsięwzięcia wzmocniony 

zostanie sektor NGO, co jest głównym założeniem przedsięwzięcia. Stąd waga kryterium w 

stosunku do podstawowej punktacji (1 pkt) zostaje zwiększona o 100%.   

 

2. Operacja jest ściśle związana ze wsparciem organizacji pozarządowych. 

 Tak – 2 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium ma wyłonić operacje, które w największym stopniu przyczyniają się do 

realizacji przedsięwzięcia i założonych wskaźników. Punkty przyznane będą operacjom, które 

zakładają przeznaczenie większości kosztów (min. 50% wartości kosztów całkowitych 

operacji) na działania związane z edukacją organizacji pozarządowych, wsparciu ich 

działalności od strony merytorycznej poprzez szkolenia, akcje edukacyjne itp. Ze względu na 

znaczenie kryterium dla zdiagnozowanych potrzeb i założeń celu realizowanego przez 

przedsięwzięcie waga kryterium jest zwiększona o 100%.   

 

3. Operacja jest ściśle związana ze budowaniem społeczeństwa obywatelskiego. 

 Tak – 2 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium ma wyłonić operacje, które w największym stopniu przyczyniają się do 

realizacji przedsięwzięcia i założonych wskaźników. Punkty przyznane będą operacjom, które 

zakładają przeznaczenie większości kosztów (min. 50% wartości kosztów całkowitych 

operacji) na działania związane z edukacją społeczności w zakresie postaw obywatelskich. Ze 

względu na znaczenie kryterium dla zdiagnozowanych potrzeb i założeń celu realizowanego 

przez przedsięwzięcie waga kryterium jest zwiększona o 100%.   

 

4. Operacja zakłada innowacyjne rozwiązania. 

 Tak – 1 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 
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Opis: kryterium odnosi się do celu przekrojowego PROW. Przy ocenie kryterium badana 

będzie zgodność operacji z definicją innowacyjności przyjętej na potrzeby realizacji LSR. W 

przypadku, gdy planowane rozwiązania nie występują na obszarze przyznaje się punkt, w 

przypadku operacji typowych, występujących powszechnie nie przyznaje się punktów.  

 

5. Operacja zakłada wkład własny beneficjenta w wysokości o co najmniej 5% wyższej, niż 

wymagany na poziomie programu. 

 Tak – 1 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium preferuje wnioskodawców, którzy zaangażują środki własne w wysokości 

wyższej niż wymaganej przez PROW 2014 – 2020. Punkty zostaną przyznane operacjom, 

które zakładają wkład własny w wysokości zwiększonej o co najmniej 5 pkt. procentowych.  

Metodologia obliczania: 

 wkład własny określony na poziomie programu = X (brak punktu), 

 wkład własny założony we wniosku = X+ dodanie 5% do X  (punkt przyznany).  

 

Przykład: intensywność pomocy dla wnioskodawcy z sektora gospodarczego została określona 

na poziomie 50%. Wnioskodawca ubiega się o kwotę wsparcia, która stanowi 45% kosztów 

kwalifikowanych, a jego wkład w realizację operacji wyniesie 55%. W tym przypadku 

dodatkowy punkt zostanie przyznany.  

 

W przypadku niewniesienia wkładu własnego bądź wniesienie wkładu własnego w kwocie 

poniżej 5% punktu nie przyznaje się.  

 

6. Operacja zakłada realizację wskaźników produktu i rezultatu zapisanych w LSR dla 

przedsięwzięcia. 

 Tak – 1 pkt  

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte w części opisowej wniosku, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium odnosi się do założeń związanych z realizacją LSR w zakresie osiągnięcia 

oczekiwanych produktów i rezultatów. Punkt jest przyznawany w przypadku zgodności 

zapisanych we wniosku informacji na temat planowanych produktów i rezultatów z 

określonymi dla przedsięwzięcia w LSR. 

 

7. Operacja jest racjonalna. 

 Tak – 1 pkt  

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte w części opisowej wniosku, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium pozwoli na ocenę operacji pod kątem racjonalności zaplanowanych kosztów 

w stosunku do oczekiwanych efektów realizacji LSR. Punkt zostanie przyznany operacjom, 

których planowane koszty są adekwatne do zakładanych efektów realizacji operacji 

(racjonalność kosztów). 

 



KSIĘGA PROCEDUR 

 

45 
  

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 4 (w tym 

obligatoryjnie uzyskanie punktu za kryterium dotyczące realizacji wskaźników produktu i 

rezultatu zapisanych w LSR dla przedsięwzięcia). 

 

 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.2.1 LOKALNE 

SPOŁECZNOŚCI NA RZECZ WZMOCNIENIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO. 

 

 

1. Wnioskodawcą jest podmiot z sektora społecznego. 

 Tak – 2 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium pozwoli na realizację przedsięwzięcia głównie przez organizacje 

pozarządowe. Dzięki temu, oprócz założonych wskaźników dla przedsięwzięcia wzmocniony 

zostanie sektor NGO, co jest głównym założeniem przedsięwzięcia. Stąd waga kryterium w 

stosunku do podstawowej punktacji (1 pkt) zostaje zwiększona o 100%.    

 

2. Operacja dotyczy działań mających wzmocnić społeczność lokalną. 

 Tak – 2 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium ma wyłonić operacje, które w największym stopniu przyczyniają się do 

realizacji przedsięwzięcia i założonych wskaźników. Punkty przyznane będą operacjom, które 

zakładają przeznaczenie większości kosztów (min. 50% wartości kosztów całkowitych 

operacji) na działania integracyjne, służące budowie więzi wśród lokalnej społeczności 

poprzez realizację działań edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych itp. Ze względu na 

znaczenie kryterium dla zdiagnozowanych potrzeb i założeń celu realizowanego przez 

przedsięwzięcie waga kryterium jest zwiększona o 100%.   

 

3. Operacja angażuje do działań osoby starsze, seniorów. 

 Tak – 2 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium ma wyłonić operacje, które w największym stopniu przyczyniają się do 

realizacji przedsięwzięcia i założonych wskaźników. Punkty przyznane będą operacjom, które 

zakładają zaangażowanie lub skierowane są do grupy defaworyzowanej w dostępie do 

zdefiniowanych usług społecznych, tj. seniorów, osoby starsze. Ze względu na znaczenie 

kryterium dla osiągnięcia założeń LSR waga kryterium w stosunku do podstawowej punktacji 

(1 pkt) jest zwiększona o 100% 

 

4. Operacja zakłada innowacyjne rozwiązania. 

 Tak – 1 pkt 

 Nie – 0 pkt 
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Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium odnosi się do celu przekrojowego PROW. Przy ocenie kryterium badana 

będzie zgodność operacji z definicją innowacyjności przyjętej na potrzeby realizacji LSR. W 

przypadku, gdy planowane rozwiązania nie występują na obszarze przyznaje się punkt, w 

przypadku operacji typowych, występujących powszechnie nie przyznaje się punktów. 

 

5. Operacja zakłada wkład własny beneficjenta w wysokości o co najmniej 5% wyższej, niż 

wymagany na poziomie programu. 

 Tak – 1 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium preferuje wnioskodawców, którzy zaangażują środki własne w wysokości 

wyższej niż wymaganej przez PROW 2014 – 2020. Punkty zostaną przyznane operacjom, 

które zakładają wkład własny w wysokości zwiększonej o co najmniej 5 pkt. procentowych.  

Metodologia obliczania: 

 wkład własny określony na poziomie programu = X (brak punktu), 

 wkład własny założony we wniosku = X+ dodanie 5% do X  (punkt przyznany).  

 

Przykład: intensywność pomocy dla wnioskodawcy z sektora gospodarczego została określona 

na poziomie 50%. Wnioskodawca ubiega się o kwotę wsparcia, która stanowi 45% kosztów 

kwalifikowanych, a jego wkład w realizację operacji wyniesie 55%. W tym przypadku 

dodatkowy punkt zostanie przyznany.  

 

W przypadku niewniesienia wkładu własnego bądź wniesienie wkładu własnego w kwocie 

poniżej 5% punktu nie przyznaje się.  

 

6. Operacja zakłada realizację wskaźników produktu i rezultatu zapisanych w LSR dla 

przedsięwzięcia. 

 Tak – 1 pkt  

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte w części opisowej wniosku, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium odnosi się do założeń związanych z realizacją LSR w zakresie osiągnięcia 

oczekiwanych produktów i rezultatów. Punkt jest przyznawany w przypadku zgodności 

zapisanych we wniosku informacji na temat planowanych produktów i rezultatów z 

określonymi dla przedsięwzięcia w LSR. 

 

7. Operacja jest racjonalna. 

 Tak – 1 pkt  

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte w części opisowej wniosku, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium pozwoli na ocenę operacji pod kątem racjonalności zaplanowanych kosztów 

w stosunku do oczekiwanych efektów realizacji LSR. Punkt zostanie przyznany operacjom, 
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których planowane koszty są adekwatne do zakładanych efektów realizacji operacji 

(racjonalność kosztów). 

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 4 (w tym 

obligatoryjnie uzyskanie punktu za kryterium dotyczące realizacji wskaźników produktu i 

rezultatu zapisanych w LSR dla przedsięwzięcia). 

 

 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.3.1 INFRASTRUKTURA 

SPOŁECZNA JAKO BAZA ROZWOJU LOKALNYCH INICJATYW. 

 

1. Wnioskodawcą jest jednostka sektora finansów publicznych lub z podmiot z sektora 

społecznego. 

 Tak – 2 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium pozwoli na rozwój niekomercyjnej infrastruktury społecznej, która będzie 

ogólnodostępna i nie będzie służyła głównie celom zarobkowym. Jednostki sektora finansów 

publicznych oraz wnioskodawcy z sektora społecznego zapewniają szeroki, nieodpłatny (lub 

odpłatny w stopniu pozwalającym pokryć niezbędne koszty) dostęp do infrastruktury. Stąd 

waga kryterium w stosunku do podstawowej punktacji (1 pkt) zostaje zwiększona o 100%.   

 

2. Operacja będzie realizowana w miejscowości zamieszkanej przez mniej niż 5 tys. 

mieszkańców. 

 Tak – 3 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium obowiązkowe zgodnie z ustawą o RLKS, ma wyłonić operację realizowane w 

miejscowościach zamieszkanych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców, stąd waga kryterium w 

stosunku do podstawowej punktacji (1 pkt) została szczególnie wzmocniona. 

 

3. Operacja zakłada wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

 Tak – 1 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium pozwoli na preferowanie operacji wykorzystujących odnawialne źródła 

energii, które przyczyniają się do zastosowania rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska 

i klimatu. Jest to jedno z kryteriów obligatoryjnych. Punkt za kryterium zostanie przyznany 

operacjom, które zakładają wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jako część inwestycji 

w formie np. oświetlenia zasilanego energią słoneczną. W związku z określeniem odrębnego 

przedsięwzięcia poświęconego rozwojowi energetyki odnawialnej kryterium ma charakter 

uzupełniający, stąd jego waga określona zostaje na podstawowym poziomie (1 pkt). 

 

4. Operacja zakłada innowacyjne rozwiązania. 

 Tak – 1 pkt 



KSIĘGA PROCEDUR 

 

48 
  

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium odnosi się do celu przekrojowego PROW. Przy ocenie kryterium badana 

będzie zgodność operacji z definicją innowacyjności przyjętej na potrzeby realizacji LSR. W 

przypadku, gdy planowane rozwiązania nie występują na obszarze przyznaje się punkt, w 

przypadku operacji typowych, występujących powszechnie nie przyznaje się punktów.  

 

5. Operacja zakłada wkład własny beneficjenta w wysokości o co najmniej 5% wyższej, niż 

wymagany na poziomie programu. 

 Tak – 1 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium preferuje wnioskodawców, którzy zaangażują środki własne w wysokości 

wyższej niż wymaganej przez PROW 2014 – 2020. Punkty zostaną przyznane operacjom, 

które zakładają wkład własny w wysokości zwiększonej o co najmniej 5 pkt. procentowych.  

Metodologia obliczania: 

 wkład własny określony na poziomie programu = X (brak punktu), 

 wkład własny założony we wniosku = X+ dodanie 5% do X  (punkt przyznany).  

 

Przykład: intensywność pomocy dla wnioskodawcy z sektora gospodarczego została określona 

na poziomie 50%. Wnioskodawca ubiega się o kwotę wsparcia, która stanowi 45% kosztów 

kwalifikowanych, a jego wkład w realizację operacji wyniesie 55%. W tym przypadku 

dodatkowy punkt zostanie przyznany.  

 

W przypadku niewniesienia wkładu własnego bądź wniesienie wkładu własnego w kwocie 

poniżej 5% punktu nie przyznaje się.  

 

6. Operacja zakłada realizację wskaźników produktu i rezultatu zapisanych w LSR dla 

przedsięwzięcia. 

 Tak – 1 pkt  

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte w części opisowej wniosku, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium odnosi się do założeń związanych z realizacją LSR w zakresie osiągnięcia 

oczekiwanych produktów i rezultatów. Punkt jest przyznawany w przypadku zgodności 

zapisanych we wniosku informacji na temat planowanych produktów i rezultatów z 

określonymi dla przedsięwzięcia w LSR. 

 

7. Operacja jest racjonalna. 

 Tak – 1 pkt  

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte w części opisowej wniosku, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium pozwoli na ocenę operacji pod kątem racjonalności zaplanowanych kosztów 

w stosunku do oczekiwanych efektów realizacji LSR. Punkt zostanie przyznany operacjom, 
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których planowane koszty są adekwatne do zakładanych efektów realizacji operacji 

(racjonalność kosztów). 

  

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 5 (w tym 

obligatoryjnie uzyskanie punktu za kryterium dotyczące realizacji wskaźników produktu i 

rezultatu zapisanych w LSR dla przedsięwzięcia). 

 

KRYTERIA WYBORU STOSOWANE DO OPERACJI Z CZĘŚCI D KSIĘGI PROCEDUR  - 

PROJEKT GRANTOWY. 

 

1. Wnioskodawcą jest podmiot z sektora społecznego. 

 Tak – 2 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o powierzenie grantu, poświadczane 

przez grantobiorcę podpisem. 

Opis: kryterium pozwoli na realizację przedsięwzięć przede wszystkim przez organizacje 

pozarządowe i lokalną społeczność. W założeniu projekty grantowe mają stanowić 

uzupełnienie pozostałych działań, ponadto mają być ukierunkowane na wzmocnienie lokalnej 

wspólnoty. Stąd waga kryterium w stosunku do podstawowej punktacji (1 pkt) zostaje 

zwiększona o 100%.   

 

2. Wartość całkowita wniosku o powierzenie grantu nie przekracza 6 tys. złotych. 

 Tak – 2 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o powierzenie grantu, poświadczane przez 

grantobiorcę podpisem. 

Opis: kryterium pozwoli na realizację przedsięwzięć poprzez zadania o mniejszej wartości, 

które pozwolą na realizację założeń o dostosowanej skali przy realizowaniu poszczególnych 

przedsięwzięć.     

 

3. Okres realizacji projektu jest nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

 Tak – 1 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o powierzenie grantu, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium pozwoli na skuteczną realizację całego projektu grantowego, którego 

wnioskodawcą będzie LGD. Ponadto będzie preferowało zadania, które skalą odpowiadają 

oczekiwanym efektom w ramach realizacji poszczególnych przedsięwzięć, tzn. będą miały 

uzupełniający charakter.    

 

4. Wnioskodawca jest przygotowany do realizacji zadania, a proponowany budżet zadania 

jest racjonalny. 

 Tak – 1 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o powierzenie grantu, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem, załączone oferty, kosztorysy itp. 

Opis: kryterium pozwoli na preferowanie zadań, które są przez wnioskodawcę wstępnie 

przygotowane, tj. wnioskodawca przygotował oferty, kosztorysy i inne dokumenty 
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pozwalające stwierdzić, że jest w stanie wykonać zadanie. Ponadto koszty zadania są 

racjonalne i odpowiadają jego zakresowi. 

 

5. Innowacyjność pomysłu. 

 Tak – 1 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o powierzenie grantu, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium odnosi się do celu przekrojowego PROW. Przy ocenie kryterium badana 

będzie zgodność operacji z definicją innowacyjności przyjętej na potrzeby realizacji LSR. W 

przypadku, gdy planowane rozwiązania nie występują na obszarze przyznaje się punkt, w 

przypadku operacji typowych, występujących powszechnie nie przyznaje się punktów.  

 

6. Korzystanie z doradztwa LGD. 

 Tak – 1 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: dane własne LGD – listy udzielonego doradztwa. 

Opis: kryterium pozwoli na wyłonienie zadań, których grantobiorcy skorzystali z doradztwa 

LGD, tym samym zapoznali się z warunkami realizacji zadania i pozostałymi wytycznymi. 

Dzięki temu wyeliminuje się ryzyko, że wnioskodawcy będą realizować zadania niezgodnie z 

obowiązującymi przepisami.   

 

7. Operacja zakłada realizację wskaźników produktu i rezultatu zapisanych w LSR dla 

przedsięwzięcia. 

 Tak – 1 pkt  

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte w części opisowej wniosku, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium odnosi się do założeń związanych z realizacją LSR w zakresie osiągnięcia 

oczekiwanych produktów i rezultatów. Punkt jest przyznawany w przypadku zgodności 

zapisanych we wniosku informacji na temat planowanych produktów i rezultatów z 

określonymi dla przedsięwzięcia w LSR. 

 

8. Operacja jest racjonalna. 

 Tak – 1 pkt  

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte w części opisowej wniosku, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium pozwoli na ocenę operacji pod kątem racjonalności zaplanowanych kosztów 

w stosunku do oczekiwanych efektów realizacji LSR. Punkt zostanie przyznany operacjom, 

których planowane koszty są adekwatne do zakładanych efektów realizacji operacji 

(racjonalność kosztów). Premiowane będą operacje, które przy niższych kosztach pozwolą na 

osiągnięcie wyższych efektów końcowych. 

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 4 (w tym 

obligatoryjnie uzyskanie punktu za kryterium dotyczące realizacji wskaźników produktu i 

rezultatu zapisanych w LSR dla przedsięwzięcia). 
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KRYTERIA WYBORU STOSOWANE DO OPERACJI Z CZĘŚCI C KSIĘGI PROCEDUR – 

OPERACJA WŁASNA. 

 

1. Operacja jest realizowana w partnerstwie. 

 Tak – 1 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku, poświadczane przez wnioskodawcę 

podpisem oraz umowa partnerska. 

Opis: kryterium pozwoli na realizację działań kompleksowych, realizowanych w partnerstwie 

i potencjalnie w dużym stopniu będą wpływać na realizację założonych celów. 

 

2. Operacja dotyczy promocji lokalnych produktów żywnościowych. 

 Tak – 2 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku, poświadczane przez wnioskodawcę 

podpisem. 

Opis: kryterium pozwoli na realizację operacji odpowiadającej założeniom przedsięwzięcia w 

ramach którego będzie realizowana. Kryterium ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia 

zakładanych rezultatów, stąd jego waga w stosunku do podstawowej (1 pkt) została 

zwiększona o 100%. 

 

3. Operacja posiada innowacyjny charakter. 

 Tak – 1 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku, poświadczane przez wnioskodawcę 

podpisem. 

Opis: kryterium odnosi się do celu przekrojowego PROW. Przy ocenie kryterium badana 

będzie zgodność operacji z definicją innowacyjności przyjętej na potrzeby realizacji LSR. W 

przypadku, gdy planowane rozwiązania nie występują na obszarze przyznaje się punkt, w 

przypadku operacji typowych, występujących powszechnie nie przyznaje się punktów.  

 

4. Operacja zakłada realizację wskaźników produktu i rezultatu zapisanych w LSR dla 

przedsięwzięcia. 

 Tak – 1 pkt  

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte w części opisowej wniosku, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium odnosi się do założeń związanych z realizacją LSR w zakresie osiągnięcia 

oczekiwanych produktów i rezultatów. Punkt jest przyznawany w przypadku zgodności 

zapisanych we wniosku informacji na temat planowanych produktów i rezultatów z 

określonymi dla przedsięwzięcia w LSR. 

 

5. Operacja jest racjonalna. 

 Tak – 1 pkt  

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte w części opisowej wniosku, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 
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Opis: kryterium pozwoli na ocenę operacji pod kątem racjonalności zaplanowanych kosztów 

w stosunku do oczekiwanych efektów realizacji LSR. Punkt zostanie przyznany operacjom, 

których planowane koszty są adekwatne do zakładanych efektów realizacji operacji 

(racjonalność kosztów).  

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 3 (w tym 

obligatoryjnie uzyskanie punktu za kryterium dotyczące realizacji wskaźników produktu i 

rezultatu zapisanych w LSR dla przedsięwzięcia). 

 

Realizacja operacji własnej będzie możliwa wyłącznie jeśli żaden podmiot nie zgłosi zamiaru jej 

realizacji w terminie 30 dni od zamieszczenia stosownej informacji na stronie internetowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURA USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW  

Przedstawione kryteria wyboru operacji w ramach realizacji LSR zostały ustanowione w drodze 

przeprowadzonych konsultacji społecznych przy zastosowaniu następujących metod 

partycypacyjnych: warsztaty eksperckie, spotkania fokusowe z przedstawicielami sektorów, 

formularz ankiety, formularz wykorzystany przy badaniu metodą PAPI, spotkania indywidualne, 

wysyłka dokumentów odbiorcom z listy mailingowej, wywiady telefoniczne oraz w ramach prac 

zespołu roboczego powołanego ds. Strategii.  

W wyniku konsultacji oraz mając na uwadze uwarunkowania i wymagania Programu (PROW) 

ustalono poniższe kryteria, które zostały – zgodnie z zapisami Statutu – zatwierdzone przez Walne 

Zgromadzenie Członków LGD Sandry Brdy. 

W przypadku zmiany kryteriów wyboru operacji procedura w tym zakresie będzie nawiązywała do 

procedury aktualizacji LSR opisanej w Załączniku do Strategii. W tym zakresie w przypadku gdy w 

trakcie monitoringu i/lub ewaluacji prac nad wdrażaniem Strategii zaistnieją okoliczności związane z 

potrzebą zmiany założeń kryteriów wyboru operacji, w celu reakcji na tą potrzebę Zarząd LGD 

przygotuje propozycję zmian mogących poprawić zaistniałą sytuację. Następnie propozycje te 

zostaną podane konsultacjom społecznym w postaci: przeprowadzenia otwartych konsultacji na 

zorganizowanym w tym celu co najmniej jednym, otwartym spotkaniu z mieszkańcami; informacji 

zamieszczonej na stronie internetowej o proponowanych zmianach z możliwością przesyłania swoich 

opinii co do ich zakresu. Ustalone na tej podstawie zmiany zostaną zaprezentowane do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej LGD z wyznaczonym terminem na ostateczne wnoszenie swoich 

uwag przez zainteresowane strony. Po upłynięciu terminu i uwzględnieniu tych uwag nastąpi proces 

aktualizacji założeń kryteriów, którego końcowym elementem będzie zatwierdzenie zmian przez WZC 

LGD Sandry Brdy. Opisany powyżej proces aktualizacji LSR zapewnia tym samym społeczności lokalnej 

powszechny i systematyczny udział w konsultacjach nad kształtem i zmianami kryteriów. 


