
LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI 

 

L.p. Kryterium 
 Adekwatność do diagnozy 

i analizy SWOT 
Punktacja Źródło weryfikacji 

1 

Doświadczenie wnioskodawcy 
lub partnera deklarującego 

udział w projekcie, 
w aplikowaniu lub realizacji 
projektów dofinansowanych 
z funduszy krajowych lub UE 

(0-4 pkt) 

Zapewnienie odpowiedniej 
jakości realizowanych operacji 

4 pkt - zrealizowanie 3 lub więcej projektów 
2 pkt - zrealizowanie 2 projektów 
1 pkt - zrealizowany 1 projekt  
0 pkt - brak zrealizowanego projektu 

Dokumenty poświadczające 
doświadczenie wnioskodawcy 
lub partnera (kserokopia 
pierwszych stron wniosku 
o dofinansowanie lub umowy 

realizacji operacji) * 

2 

Wnioskodawca korzystał 
z doradztwa i szkoleń 

świadczonych przez biuro LGD  
i/lub uczestniczył w szkoleniu nt. 

PROW 2014 - 2020 
(0-4 pkt) 

Odpowiednią jakość wniosków 
i operacji zapewniają właściwie 

przygotowani wnioskodawcy 

4 pkt – tak, korzystał z doradztwa i szkolenia 
stacjonarnego lub szkolenia e-learningowego 
(3 szkolenia) 
3 pkt – tak, korzystał z doradztwa i szkolenia 
stacjonarnego, albo e-learningowego (2 szkolenia) 
0 pkt – nie korzystał z doradztwa i szkoleń 

Zaświadczenie 
o odbytym szkoleniu 
wnioskodawcy* 

3 
Partnerstwo z innymi 

podmiotami 
(0-6 pkt) 

Wskazano na potrzebę rozwoju 
współpracy i współdziałania 

oraz partnerstwa 
gospodarczego  

6 pkt – przewidziano współpracę z min. trzema 
podmiotami sektorowymi 
4 pkt – przewidziano współpracę z dwoma 
podmiotami sektorowymi 
2 pkt – przewidziano współpracę z jednym 
podmiotem sektorowym 
0 pkt –  nie przewidziano współpracy z żadnym 
podmiotem  

Deklaracja o współpracy wg 
załącznika do wniosku 

4 

Operacja dotyczy aktywizacji  
działalności gospodarczej 

w zakresie lokalnych zasobów 
(techniczno-gospodarczych, 

przyrodniczych, społecznych, 
kulturowych) 

(0-4 pkt) 

Niedostateczny stopień  
ekonomicznego wykorzystania 

lokalnych zasobów obszaru LGD 

4 pkt – bezpośredni związek operacji z lokalnymi 
zasobami 
2 pkt – pośredni związek operacji z lokalnymi 
zasobami 
0 pkt –  brak związku operacji z  lokalnymi 
zasobami 

Stosowne zapisy we wniosku 
o przyznaniu pomocy i fiszce 
operacji 

5 

Realizacja operacji spowoduje 
utworzenie miejsc pracy 

w przeliczeniu na pełen etat 
średniorocznie 

(0-6 pkt) 

W diagnozie wskazano na 
niewystarczającą ilość miejsc 

pracy 

6 pkt – 3 miejsca pracy 
4 pkt – 2 miejsca pracy 
2 pkt – 1 miejsce pracy 
0 pkt – operacja nie powoduje powstania miejsca 
pracy. 

Stosowne zapisy we wniosku 
o przyznaniu pomocy i fiszce 
operacji 



6 

Czy wnioskodawca jest osobą 
z grupy defaworyzowanej lub 
tworzy miejsce pracy dla w/w 

grupy (osoby do 25 r. ż., kobiety, 
w szcz. 50+, bezrobotni, 

niepełnosprawni)  
(0-3 pkt) 

W diagnozie wyszczególniono 
grupy defaworyzowane ze 

względu na dostęp do rynku 
pracy 

3 pkt – tak 
0 pkt – nie 

Oświadczenie wnioskodawcy  
wg załącznika do 
wniosku/zaświadczenie 
z PUP (ważne min. 
1 m-c)*/dokument 
potwierdzający 
niepełnosprawność* lub inne 
dokumenty bądź zapisy we 
wniosku określające kategorię 
grupy defaworyzowanej 

7 
Operacja ma charakter 

innowacyjny 
(0-6 pkt) 

Preferowane będą operacje 
innowacyjne, w tym 

ekoinnowacyjne i związane 
z zastosowaniem technik 

informacyjno-komunikacyjnych, 
które wykorzystują nie 
praktykowane dotąd 

zastosowanie: zasobów, technik 
i technologii, systemów 

zarządzania i organizacji lub 
realizujące nowe 

usługi/produkty na obszarze 
LGD 

6 pkt – rozwiązanie jest nowe na obszarze LGD 
4 pkt – rozwiązanie jest nowe na obszarze gminy 
2 pkt – rozwiązanie jest nowe na obszarze 
miejscowości 
0 pkt – rozwiązanie nie posiada cech 
innowacyjności 

Stosowne zapisy we wniosku 
o przyznaniu pomocy i fiszce 
operacji 

8 

Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie 

środowiska  
(0-6 pkt) 

Wskazano na potrzebę 
ekologizacji działalności 
gospodarczej,  rozwoju 
świadomości i postaw 

proekologicznych 
podejmowaniu działań 
przyjaznych środowisku 

 i bioróżnorodności  
 

6 pkt – zastosowanie rozwiązań sprzyjających 
ochronie środowiska bezpośrednio (wymierny 
efekt ekologiczny) 
3 pkt – zastosowanie rozwiązań sprzyjających 
ochronie środowiska  pośrednio 
0 pkt –  nie zastosowanie rozwiązań sprzyjających 
ochronie środowiska  
 

Stosowne zapisy we wniosku 
o przyznaniu pomocy i fiszce 
operacji 

9 

Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie i / lub 
adaptacji do zmian klimatu  

(0-6 pkt) 

Wskazano na potrzebę działań 
w zakresie przeciwdziałania 

zmianom klimatu, zmniejszenia 
emisyjności oraz adaptacji do 

zmian klimatu 
 

6 pkt – zastosowanie rozwiązań sprzyjających 
ochronie klimatu i niskoemisyjności lub adaptacji 
do tych zmian 
3 pkt – zastosowanie rozwiązań sprzyjających 
niskoemisyjności pośrednio 
0 pkt –  nie zastosowanie rozwiązań w zakresie 

Stosowne zapisy we wniosku 
o przyznaniu pomocy i fiszce 
operacji 



niskoemisyjności i adaptacji do zmian klimatu 

10 
Zintegrowanie 

i komplementarność 
(0-2 pkt) 

Operacje realizowane w ramach 
LSR powinny być 

komplementarne, nie powielać 
się i sprzyjać osiąganiu efekty 

synergii 

2 pkt – operacja uwzględnia interesariuszy innych 
operacji LSR 
0 pkt – operacja nie uwzględnia interesariuszy 
innych operacji realizowanych na obszarze LGD  
 

Stosowne zapisy we wniosku 
o przyznaniu pomocy i fiszce 
operacji 

11 
Wpływ na rozwój turystyki 

(0-4 pkt) 

Stwierdzono potrzebę 
stymulowania rozwoju turystyki 

na obszarze LGD 

4 pkt – operacja ma bezpośredni związek 
z rozwojem turystyki 
2 pkt – operacja ma pośredni związek z rozwojem 
turystyki 
0 pkt –  operacja nie ma żadnego związku 
z rozwojem turystyki lub nie dotyczy 

Stosowne zapisy we wniosku 
o przyznaniu pomocy i fiszce 
operacji 

12 
Wpływ na promocję LGD 

(0-2 pkt) 
Istnieje potrzeba promocji 

obszaru LGD 

2 pkt – operacja przewiduje promocję obszaru 
LGD 
0 pkt –  operacja nie przewiduje promocji obszaru 
LGD lub nie dotyczy 

Stosowne zapisy we wniosku 
o przyznaniu pomocy i fiszce 
operacji 

13 

Biznesplan (jeśli dotyczy) jest 
racjonalny, realny oraz nie 

budzący wątpliwości 
(0-3 pkt)  

Dobrze opracowany biznesplan 
jest warunkiem ekonomicznego 

powodzenia przedsięwzięcia 

3 pkt – tak 
0 pkt – nie lub nie dotyczy 

Stosowne zapisy we wniosku 
o przyznaniu pomocy i fiszce 
operacji 

14 

Operacja w zakresie 
infrastruktury turystycznej, 
rekreacyjnej, kulturalnej lub 
drogowej realizowana jest w 

miejscowości zamieszkanej przez 
mniej niż 5 tys. mieszkańców 

(0-3 pkt) 

 
Wsparcie mniejszych 

miejscowości  

3 pkt – tak 
0 pkt – nie lub nie dotyczy 

Stosowne zapisy we wniosku 
o przyznaniu pomocy i fiszce 
operacji 

15 
Operacja podnosi kwalifikacje 

zawodowe wnioskodawcy 
(0-2 pkt) 

Niedostateczne dopasowanie 
podaży pracy do potrzeb rynku 

pracy 

2 pkt – tak 
0 pkt – nie lub nie dotyczy 

Stosowne zapisy we wniosku 
o przyznaniu pomocy i fiszce 
operacji 

16 

Operacja wpłynie na osiągnięcie 
wyższego wskaźnika rezultatu, 

niż minimalny określony 
w ogłoszeniu o konkursie 

(0-2 pkt) 

Efektywność realizacji LSR 
2 pkt – tak 
0 pkt – nie 

Stosowne zapisy we wniosku 
o przyznaniu pomocy i fiszce 
operacji 

17 
Efekty operacji będą trwałe 

ponad minimalny zakres 
Efektywność realizacji LSR 

2 pkt – tak 
0 pkt – nie 

Stosowne zapisy we wniosku 
o przyznaniu pomocy i fiszce 



trwałości efektów operacji 
(0-2 pkt) 

operacji 

18 

Efekt operacji będzie miał 
charakter modelowy i wzorcowy 

dla innych tego typu 
przedsięwzięć 

(0-2 pkt) 

Efektywność realizacji LSR 
2 pkt – tak 
0 pkt – nie 

Stosowne zapisy we wniosku 
o przyznaniu pomocy i fiszce 
operacji 

19 

Operacja wpłynie na jakość życia 
mieszkańców LGD i przyczyni się 

do zmniejszenia wykluczenia 
społecznego 

(0-2 pkt)  

Efektywność społeczna realizacji 
LSR 

2 pkt – tak 
0 pkt – nie lub nie dotyczy 

Stosowne zapisy we wniosku 
o przyznaniu pomocy i fiszce 
operacji 

20 

Działalność bazująca na 
produktach lokalnych 
ukierunkowanych na 

zaspokajanie grup 
defaworyzowanych określonych 

w LSR 
(0-2 pkt) 

Promowanie lokalnych 
produktów i przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu 

2 pkt – tak 
0 pkt – nie lub nie dotyczy 

Stosowne zapisy we wniosku 
o przyznaniu pomocy i fiszce 
operacji 

21 

Operacja wspiera rozwój 
ekonomii społecznej 

i partnerstwa 
międzysektorowego 

(0-2 pkt) 

Wspieranie rozwoju ekonomii 
społecznej i partnerstwa 

międzysektorowego 

2 pkt – tak 
0 pkt – nie lub nie dotyczy 

Stosowne zapisy we wniosku 
o przyznaniu pomocy i fiszce 
operacji 

 

 

 

* Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność 

z oryginałem przez notariusza, lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem. 

                                                 


