
 

Kryteria wyboru operacji LGD „Północne Mazowsze” 

 
PRZED ZMIANĄ           PO ZMIANIE 

L.p. Kryterium 

 Adekwatność do 

diagnozy 

i analizy SWOT 

Punktacja 
 

Kryterium 

 Adekwatność do 

diagnozy 

i analizy SWOT 

Punktacja 

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 

 

Doświadczenie 

wnioskodawcy lub partnera 

deklarującego udział 

w projekcie w realizacji 

projektów dofinansowanych z 

funduszy krajowych lub UE 

(0-3 pkt) 

Zapewnienie 

odpowiedniej jakości 

realizowanych 

operacji 

3 pkt. - zrealizowanie 3 lub 

więcej projektów 

2 pkt. - zrealizowanie 2 

projektów 

1 pkt - zrealizowany 1 

projekt  

0 pkt. - brak 

zrealizowanego projektu 

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 

 

Wnioskodawca uczestniczył 

w szkoleniach stacjonarnych 

lub e-learningowych 

organizowanych przez LGD  

PM związanych z naborami 

wniosków ogłaszanymi przez 

LGD PM 

w ramach PROW 2014 - 2020 

(0-3 pkt) 

Odpowiednią jakość 

wniosków i operacji 

zapewniają właściwie 

przygotowani 

wnioskodawcy 

3 pkt. - uczestniczył min. w 

3 szkoleniach 

stacjonarnych lub 

e-learningowych 

2 pkt. - uczestniczył w 2 

szkoleniach stacjonarnych 

lub 

e-learningowych 

1 pkt - uczestniczył w 1 

szkoleniu stacjonarnym lub 

e-learningowym 

0 pkt. - nie uczestniczył 

w szkoleniach 



3 
Partnerstwo z innymi 

podmiotami  

(0-6 pkt.) 

Wskazano na potrzebę 

rozwoju współpracy i  

współdziałania oraz 

partnerstwa 

gospodarczego  

6 pkt. – przewidziano 

współprace z min. trzema 

podmiotami sektorowymi 

4 pkt. – przewidziano 

współpracę z dwoma 

podmiotami sektorowymi 

2 pkt. – przewidziano 

współprace z jednym 

podmiotem sektorowym 

0 pkt. –  nie przewidziano 

współpracy z żadnym 

podmiotem  

 

Partnerstwo z innymi 

podmiotami 

sektora prywatnego, 

społecznego lub publicznego 

(0-3 pkt) 

Wskazano na 

potrzebę rozwoju 

współpracy 

i współdziałania oraz 

partnerstwa 

gospodarczego  

3 pkt. - przy realizacji 

projektu przewidziano 

współpracę z min. 3 

podmiotami z różnych 

sektorów 

2 pkt. - przewidziano 

współpracę z 2 podmiotami 

z różnych sektorów 

1 pkt - przewidziano 

współpracę z 1 podmiotem 

sektorowym 

0 pkt. - nie przewidziano 

współpracy z żadnym 

podmiotem 

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 

 Operacja dotyczy zakładania 

lub rozwijania działalności 

gospodarczej w zakresie 

powstawania produktów 

i usług lokalnych bazujących 

na potencjale lokalnych 

zasobów (technicznych, 

gospodarczych, 

przyrodniczych, kulturowych) 

(0-2 pkt) 

Niedostateczny 

stopień  

ekonomicznego 

wykorzystania 

lokalnych zasobów 

obszaru LGD 

2 pkt - bezpośredni 

związek operacji 

z lokalnymi zasobami 

0 pkt. - brak związku 

operacji 

z  lokalnymi zasobami 

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. 

 
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 

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 

 
Czy wnioskodawca jest osobą 

z grupy defaworyzowanej lub 

tworzy miejsce pracy dla w/w 

grupy (osoby niepracujące:  

- do 29 r. ż.,  

- kobiety 50+, 

- niepełnosprawni)  

(0-3 pkt) 

W diagnozie 

wyszczególniono 

grupy 

defaworyzowane ze 

względu na dostęp do 

rynku pracy 

3 pkt. - tak 

0 pkt. - nie 



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 

 

Operacja ma charakter 

innowacyjny 

(0-10 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 

4 pkt. - operacja związana 

jest 

z zastosowaniem 

ekoinnowacji 

3 pkt. - operacja związana 

jest 

z wykorzystaniem 

nowoczesnych technik 

informacyjno-

komunikacyjnych lub 

wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii 

lub systemów zarządzania i 

organizacji 

2 pkt. - projekt zakłada 

uruchomienie nowych 

usług lub produktów na 

obszarze LGD 

1 pkt - operacja zakłada 

nowatorski sposób 

wykorzystania zasobów 

lokalnych (naturalnych, 

przyrodniczych, 

kulturowych, społecznych) 

lub nowe sposoby 

angażowania społeczności 

lokalnych; 

0 pkt. - operacja nie 

posiada cech 

innowacyjności 
 

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  

 

 

Zastosowanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie 

środowiska lub podejmowanie 

działań, w tym szkoleń, na 

rzecz ochrony środowiska 

i zapobieganiu zmianom 

klimatycznym 

(0-6 pkt) 

Wskazano na 

potrzebę ekologizacji 

działalności 

gospodarczej,  

rozwoju świadomości 

i postaw 

proekologicznych, 

podejmowania 

działań przyjaznych 

środowisku 

i bioróżnorodności 

4 pkt. - zastosowanie 

rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska 

bezpośrednio (wymierny 

efekt ekologiczny) 

2 pkt. – operacja związana 

jest pośrednio  z 

działaniami na rzecz 

ochrony środowiska 

i zapobieganiu zmianom 

klimatycznym 

0 pkt. - nie dotyczy 



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 

niskoemisyjności i adaptacji do 

zmian klimatu 

 

Zastosowanie w uruchamianej 

lub rozwijanej działalności 

gospodarczej rozwiązań 

sprzyjających ochronie 

i/lub adaptacji do zmian 

klimatu  

(0-4 pkt) 

Wskazano na 

potrzebę działań w 

zakresie 

przeciwdziałania 

zmianom klimatu, 

zmniejszenia 

emisyjności oraz 

adaptacji do zmian 

klimatu 

4 pkt. - zastosowanie 

rozwiązań sprzyjających 

ochronie klimatu 

i niskoemisyjności lub 

adaptacji do tych zmian 

0 pkt. - nie zastosowanie 

rozwiązań w zakresie 

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  

 

 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

(0-2 pkt) 

Operacje realizowane 

w ramach LSR 

powinny być 

komplementarne, nie 

powielać się i 

sprzyjać osiąganiu 

efektu synergii 

2 pkt. - operacja jest 

komplementarna w 

stosunku do innych 

projektów zrealizowanych 

na obszarze gminy 

w ramach  PROW 2007-

2013 lub PROW 2014-2020 

0 pkt. - operacja nie jest 

komplementarna 

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 

 

Wpływ na rozwój turystyki na 

obszarze LGD 

(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 

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 

 

Wpływ na promocję obszaru 

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 



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 

 
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 

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 

 
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 

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 

 Operacja podnosi 

umiejętności i kompetencje 

interpersonalne lub 

kwalifikacje zawodowe 

wnioskodawcy (dot. osób 

ubiegających się o premie lub 

osób fiz. prowadzących 

działalność gospodarczą lub 

wspólników spółek cyw.) 

(0-2 pkt) 

Niedostateczne 

dopasowanie podaży 

pracy do potrzeb 

rynku pracy 

2 pkt. - tak 

0 pkt. - nie lub nie dotyczy 

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 

 
Operacja wpłynie na 

osiągnięcie wyższego 

wskaźnika rezultatu, niż 

minimalny określony w 

ogłoszeniu 

o konkursie 

(0-1 pkt) 

Efektywność 

realizacji LSR 

1 pkt - tak 

0 pkt. - nie 

17 

Efekty operacji będą 

trwałe ponad minimalny 

zakres trwałości efektów 

operacji 

(0-2 pkt.) 

Efektywność realizacji 

LSR 

2 pkt. – tak 

0 pkt. – nie 

 
Efekty operacji będą trwałe 

ponad minimalny zakres 

trwałości efektów operacji 

(0-1 pkt) 

Efektywność 

realizacji LSR 

1 pkt - tak 

0 pkt. - nie 



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 

 Efekt operacji będzie miał 

charakter modelowy i 

wzorcowy dla innych tego 

typu przedsięwzięć 

(0-1 pkt) 

Efektywność 

realizacji LSR 

1 pkt. - tak 

0 pkt. - nie 

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 

 

Operacja przyczyni się do 

zmniejszenia wykluczenia 

społecznego 

(0-2 pkt)  

Efektywność 

społeczna realizacji 

LSR 

2 pkt. - tak 

0 pkt. - nie lub nie dotyczy 

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 

 
Operacja związana jest z 

promocją produktów i usług 

lokalnych lub zawiera 

elementy promocji produktów 

i usług lokalnych 

(0-4 pkt) 

Promowanie 

lokalnych produktów 

i usług 

4 pkt. - operacja dotyczy  

promocji produktów i usług 

lokalnych 

2 pkt. - w ramach operacji 

promowane będą między 

innymi produkty i usługi 

lokalne 

0 pkt. - nie lub nie dotyczy 

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 

 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 

 

 

 

 

 


