
 

Załącznik do Uchwały Nr 7/2019 

Zarządu Stowarzyszenia  

Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” 

 z dnia 26 lutego 2019 roku 

 

 

PROCEDURA USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW OCENY OPERACJI 

§ 1 Zasady ogólne 

Niniejsza procedura określa zasady i tryb ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji, w rozumieniu art. 2 

pkt9 rozporządzenia (WE) 1303/2013, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina mlekiem płynąca (LGD) Lokalnej Strategii Rozwoju, oraz 

ustalenie kwot wsparcia 

§2 

Lokalne kryteria wyboru operacji 

1. Wybór operacji dokonywany jest przez Radę zgodnie z art.21 ust.4 ustawy o RLKS na podstawie lokalnych 

kryteriów wyboru operacji. Wykaz lokalnych kryteriów wyboru stanowi załącznik do niniejszej procedury. 

Lokalne kryteria wyboru operacji przyjęte zostały na podsiew analizy wniosków płynących z konsultacji 

społecznych w ramach tworzenia LSR oraz wynikają z diagnozy obszaru LSR i uwarunkowań prawnych 

wdrożenia LSR w okresie programowania 2014-2020. 

2. W ogłoszeniu o naborze wniosków ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do otrzymania do 

wyboru operacji przez Radę. 

§3 

Zmiana lokalnych kryteriów wyboru operacji 

1. Z inicjatywą zmian w lokalnych kryteriach wyboru może wstąpić: 

1) Grupa minimum 3 członków Rady; 

2) Zarząd; 

3) Komisja Rewizyjna; 

4) Grupa minimum 10 członków zwyczajnych lub mieszkańców obszaru LSR. 

2. Wniosek o zmianę lokalnych kryteriów powinien zawierać: 

1) Oznaczenie działania, w ramach którego zmienia się lokalne kryteria wyboru. 

2) Nazwę aktualizowanego, likwidowanego lub nowego kryterium; w przypadku aktualizacji lub 

wprowadzenia nowego kryterium wagi punktowe przyznawane za to kryterium. 

3) Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Radę. 

§4 

Konsultacje społeczne zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji 

1. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady wniosek o ustalenie lub zmianę kryteriów jest poddawany 

konsultacjom społecznym z mieszkańcami obszaru LSR, co najmniej za pośrednictwem strony internetowej 

LGD, przez okres co najmniej 2 tygodni. 

2. Zmiana lokalnych kryteriów wyboru operacji dokonywana jest przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”. 
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Załącznik do Procedury ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji - Lokalne kryteria wyboru operacji  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”   

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI    
 

Kryteria wspólne dla wszystkich typów operacji bez względu na źródło finansowania:   
  \ 

Kryterium:   Wyjaśnienie kryterium/ Źródło weryfikacji   Punktacja:   

1. Doradztwo LGD   

     

   

Opis kryterium: Preferuje się wnioskodawców 

korzystających osobiście z doradztwa biura LGD. Aby 

osoba lub podmiot uzyskała punkty za skorzystanie z 

doradztwa ma obowiązek skorzystać z niego osobiście od 

dnia ogłoszenia naboru wniosków na stronie internetowej 

LGD i nie później niż 3 dni przed zakończeniem naboru 

wniosków.    
W trosce o wysoką, jakość składanych wniosków preferuje 

się, aby wnioskodawcy korzystali z doradztwa 

świadczonego przez pracowników biura LGD/ ekspertów 

zatrudnionych na zlecenie biura LGD w zakresie 

przygotowania wniosku oraz załączników do wniosku. 

Wnioski wnioskodawców niekorzystających z doradztwa 

przed złożeniem wniosku nie otrzymują punktów.  Źródło 

weryfikacji: Rejestr świadczonego doradztwa przez biuro 

LGD.   

5 pkt. - Wnioskodawca 

korzystał z doradztwa biura 

LGD.  
0 pkt. - Wnioskodawca nie 
korzystał z doradztwa biura 
LGD.    

  

2. Oddziaływanie 

operacji na grupę 

defaworyzowaną 

zidentyfikowaną 

w LSR    
  

   

Opis kryterium: Wpływ operacji na grupy 

defaworyzowane zidentyfikowane w LSR. Preferuje się 

operacje realizowane przez wnioskodawców będących 

przedstawicielami grup defaworyzowanych lub operacje 

oddziaływujące pozytywnie na grupę defaworyzowaną. W 

przypadku stwierdzenia, iż wnioskodawca nie jest 

przedstawicielem grupy defaworyzowanej lub operacja 

nie będzie pozytywnie oddziaływać na żadną z grup 

defaworyzowanych nie przyznaje się punktów.  Źródło 

weryfikacji: Wniosek o udzielenie wsparcia/ 

oświadczenie wnioskodawcy.   

   

   

8 pkt. – Operacja jest 

realizowana przez 

wnioskodawcę będącym 

przedstawicielem grupy 

defaworyzowanej.   
5 pkt. - Operacja oddziaływuje 

pozytywnie na dwie grupy 

defaworyzowane.  

3 pkt. - Operacja oddziaływuje 

pozytywnie na jedną grupę 

defaworyzowaną.  

0 pkt. - Operacja nie jest 

realizowana przez 

wnioskodawcę będącym 

przedstawicielem grupy 

defaworyzowanej i operacja nie 

oddziaływuje pozytywnie na 

żadną z grup 

defaworyzowanych.   

3. Miejsce realizacji 

operacji/ projektu  

Opis kryterium: Premiowane będą operacje, których 

miejsce (lokalizacja operacji lub adres prowadzenia 

działalności gospodarczej lub w przypadku projektów 

finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 

miejsce zamieszkania odbiorców projektu) realizacji 

znajduje się w miejscowości liczącej do 5 tys. 

mieszkańców (wg stanu na dzień 31.12.2013 r.). W 

projektach realizowanych w kilku miejscowościach a 

obejmujących mieszkańców przynajmniej jednej 

miejscowości liczącej do 5 tys. mieszkańców, punkty są 

przyznane. Operacje realizowane wyłącznie poza 

miejscowościami do 5 tys. mieszkańców nie otrzymają pkt.  

Źródło weryfikacji: Wniosek o udzielenie wsparcia oraz 

Bank Danych Lokalnych (GUS).   

2 pkt. - Operacja 

realizowana jest w 

miejscowości do 5 tys. 

mieszkańców włącznie.  0 

pkt. - Operacja realizowana 

jest w miejscowości  

zamieszkałej przez więcej niż 5 

tys. mieszkańców.   
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Kryteria dla operacji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich:   

   

INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA LUB REKREACYJNA LUB KULTURALNA   

Przedsięwzięcia 2.1.1. Odnowa Wsi i Miast   

   

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO ORAZ PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR     

Przedsięwzięcie 2.2.1. Promocja i Zachowanie Dziedzictwa Lokalnego   

   

Kryterium:   Wyjaśnienie kryterium/ Źródło weryfikacji   Punktacja:   

1. Innowacyjność 

operacji    
Opis kryterium: Innowacyjny charakter operacji lub 

działań realizowanych w ramach operacji. Przez 

innowacyjność należy rozumieć zastosowanie lub 

wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów, 

procesów (technologii), metod organizacji lub 

marketingu poprzez praktyczne wykorzystanie 

lokalnych zasobów unikalnych i charakterystycznym na 

obszarze LSR (przyrodniczych, historycznych, 

kulturowych czy społecznych). Innowacyjne może być 

ich nietypowe, niestandardowe ich wykorzystanie czy 

promocja.  W przypadku nie stwierdzenia 

innowacyjnego charakteru operacji nie przyznaje się 

punktów.   

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy.   

6 pkt. - Innowacyjność operacji 
na poziomie obszaru LSR.   

3 pkt. - Innowacyjność operacji 
na poziomie gminy   

   członkowskiej LGD miejsca 
realizacji operacji.    

0 pkt. - Innowacyjność operacji 

na poziomie mniejszym niż 

obszar gminy członkowskiej 

LGD, miejsca realizacji operacji 

lub brak innowacyjności.   

2. Wpływ operacji na 

poprawę 

atrakcyjności 

turystycznej obszaru  

Opis operacji: Preferuje się operacje mające pozytywny 

wpływ na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru. 

Przez operacje mające pozytywny wpływ na poprawę 

atrakcyjności turystycznej obszaru rozumie się operacje 

polegające na wybudowaniu lub wyremontowaniu 

obiektu, który zwiększy ofertę turystyczną miejscowości; 

zakupie sprzętu, urządzeń lub wyposażenia lokalu 

użytkowego, które zwiększą ofertę turystyczną 

miejscowości; zrealizowaniu działań promocyjnych lub 

aktywizujących, które mogą mieć pozytywny wpływ na 

wizerunek turystyczny miejscowości; rozwinięciu 

działalności okołoturystycznej.   

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy.   

5 pkt. - Operacja pozytywnie 

wpływa na poprawę 
atrakcyjności turystycznej 
obszaru.   
0 pkt. - Operacja ma neutralny 

wpływ na poprawę atrakcyjności 

turystycznej obszaru.   

3. Wnioskodawcą lub 

Partnerem   
zaangażowanym 

w realizację 

operacji jest 

organizacja 

pozarządowa.   

   

   

Opis kryterium: LGD premiuje operacje realizowane 

przez organizacje pozarządowe lub w partnerstwie z 

organizacjami pozarządowymi. Współpraca w ramach 

realizacji operacji polegać może na: wartości wkładu 

rzeczowego w formie nieodpłatnej, w tym wartości 

towarów, gruntów lub nieruchomości oraz wartości pracy 

(usług, robót budowlanych świadczonych nieodpłatnie).  
LGD zależy na rozwoju potencjału organizacji 

pozarządowych ze swego obszaru, stąd dodatkowo 

premiowane są takie organizacje.   

Źródło weryfikacji: Wnioskodawca załącza do wniosku 

o przyznanie pomocy umowę lub porozumienie 

określające reguły współpracy oraz zadania i obowiązki 

partnerów w związku z realizacją operacji, przy czym 

odpowiedzialność za całość projektu i jego rozliczanie 

spoczywa na wnioskodawcy.      

8 pkt. – Wnioskodawcą lub 
Partnerem jest organizacja 

pozarządowa mająca siedzibę na 
terenie gminy wnioskodawcy.   

4 pkt. – Wnioskodawcą lub 

Partnerem jest organizacja 

pozarządowa mająca siedzibę 

poza terenem gminy 

wnioskodawcy, ale na obszarze 

objętym LSR.   

2 pkt. – Wnioskodawcą lub 

Partnerem jest organizacja 

pozarządowa mająca siedzibę 
poza obszarem LSR.   

0 pkt. – Wnioskodawcą lub 

Partnerem nie jest organizacja 

pozarządowa.   
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4. Komplementarność 

projektu   

Opis kryterium: Komplementarność działań ujętych w 

projekcie z innymi działaniami w zakresie potrzeb 

społecznych na obszarze. W ramach kryterium ocenie 

podlega spójność projektu z innymi zadaniami   

zrealizowanymi, realizowanymi, lub planowanymi do 

realizacji odpowiadającymi na zdiagnozowane na 

obszarze potrzeby społeczne.    

W przypadku nie wykazania komplementarności 

operacja nie otrzymuje punktów.   

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy/ 

oświadczenie wnioskodawcy.   

   

6 pkt. – Wnioskodawca 

wykazał komplementarność z 

więcej niż jednym zadaniem.  3 

pkt. – Wnioskodawca wykazał 

komplementarność z jednym 

zadaniem.    
0 pkt. – Wnioskodawca nie   

wykazał komplementarności.   

   

    

 Maksymalna liczba punktów: 40  
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ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE WIEJSKIM OBJĘTYM STRATEGIĄ  

ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PRZEZ PODEJMOWANIE  

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ    

Przedsięwzięcia 1.1.1. Nowe Innowacyjne Źródła Dochodu   

Kryterium:   Wyjaśnienie kryterium/ Źródło weryfikacji   Punktacja:   

1. Innowacyjność  

operacji    

Opis kryterium: Innowacyjny charakter operacji lub działań 

realizowanych w ramach operacji. Przez innowacyjność 

należy rozumieć zastosowanie lub wprowadzenie nowych 

lub ulepszonych produktów, procesów (technologii), metod 

organizacji lub marketingu poprzez praktyczne 

wykorzystanie lokalnych zasobów unikalnych i 

charakterystycznym na obszarze LSR (przyrodniczych, 

historycznych, kulturowych czy społecznych). Innowacyjne 

może być ich nietypowe, niestandardowe ich wykorzystanie 

czy promocja.   
W przypadku nie stwierdzenia innowacyjnego charakteru 

operacji nie przyznaje się punktów.   

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy.   

6 pkt. - Innowacyjność 
operacji na poziomie obszaru 
LSR.   

3 pkt. - Innowacyjność 

operacji na poziomie gminy 
członkowskiej LGD miejsca 

realizacji operacji.    

0 pkt. - Innowacyjność 

operacji na poziomie 

mniejszym niż obszar gminy 

członkowskiej LGD, miejsca 

realizacji operacji lub brak 

innowacyjności.   

2. Czas 

zamieszkania 

na obszarze  

LSR   

Opis kryterium: Preferowani są wnioskodawcy, którzy 

zamieszkują na obszarze gmin należących do LGD dłużej 

niż 180 dni wg stanu na dzień złożenia wniosku o przyznanie 

pomocy. W przypadku, gdy podmiotem ubiegającym się o 

przyznanie pomocy jest osoba fizyczna weryfikuje się adres 

zamieszkania potwierdzony zgodnie z adresem wskazanym 

w dowodzie osobistym lub adresem zameldowania na pobyt 

stały lub czasowy, wskazanym w Zaświadczeniu z właściwej  

Ewidencji Ludności w przypadku, gdy dowód osobisty 

został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w 

sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu  
postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, 

ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu  
(Dz.U.poz.212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest 

adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca 

zameldowania na pobyt stały.   

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy w  
ramach LSR/ zaświadczenie o zameldowaniu/ załączniki do 

wniosku o przyznanie pomocy.   

4 pkt - Wnioskodawca   

zamieszkuje na obszarze gmin 

należących do LGD  
181 i więcej dni wg stanu 

na dzień złożenia wniosku 

o przyznanie pomocy.  0 

pkt - Wnioskodawca 

zamieszkuje na obszarze  
 
gmin należących do LGD do 

180 dni wg stanu na dzień 

złożenia wniosku o  

przyznanie pomocy.   
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3. Ilość tworzonych 

miejsc pracy    

Opis kryterium: Wnioskodawca tworzy więcej miejsc pracy 

niż wymagane minimum Programowe (powyżej jednego 

stałego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne średnioroczne 

etaty. Samozatrudnienie liczone jest jako etat.). Premiuje się 

wnioskodawców, którzy tworzą więcej niż wymagane 

Programem miejsca pracy w oparciu o umowę o pracę/ 

samozatrudnienie.    
Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy/ 

Biznesplan.  

6 pkt. - Wnioskodawca  

przewiduje utworzenie  

stałego miejsca pracy w  

przeliczeniu na powyżej 

1  średniorocznego etatu.   

4 pkt. - Wnioskodawca  

przewiduje utworzenie  

stałego miejsca pracy w  

przeliczeniu na powyżej 

0,5 do 1 średniorocznego 

etatu włącznie.   

2 pkt - Wnioskodawca  

przewiduje utworzenie  

stałego miejsca pracy w  

przeliczeniu do 0,5 

średniorocznego etatu 

włącznie.   
0 pkt. – Wnioskodawca nie 

przewiduje dodatkowych 

miejsc pracy.   

Maksymalna liczba punktów: 31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Strona | 7   

  

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE WIEJSKIM OBJĘTYM STRATEGIĄ   

ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PRZEZ ROZWIJANIE  

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ    

Przedsięwzięcia 1.1.1. Nowe Innowacyjne Źródła Dochodu   

Kryterium:   Wyjaśnienie kryterium/ Źródło weryfikacji   Punktacja:   

1. Innowacyjność  
operacji    

Opis kryterium: Innowacyjny charakter operacji lub działań 

realizowanych w ramach operacji. Przez innowacyjność 

należy rozumieć zastosowanie lub wprowadzenie nowych 

lub ulepszonych produktów, procesów (technologii), metod 

organizacji lub marketingu poprzez praktyczne 

wykorzystanie lokalnych zasobów unikalnych i 

charakterystycznym na obszarze LSR (przyrodniczych, 

historycznych, kulturowych czy społecznych). Innowacyjne 

może być ich nietypowe, niestandardowe ich wykorzystanie 

czy promocja.   
W przypadku nie stwierdzenia innowacyjnego charakteru 

operacji nie przyznaje się punktów.   

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy.   

6 pkt. - Innowacyjność 
operacji na poziomie obszaru 
LSR.   

3 pkt. - Innowacyjność 
operacji na poziomie gminy 
członkowskiej LGD miejsca 
realizacji operacji.    

0 pkt. - Innowacyjność 

operacji na poziomie 

mniejszym niż obszar gminy 

członkowskiej LGD, miejsca 

realizacji operacji lub brak 

innowacyjności.   

2. Wpływ operacji na 

poprawę 

atrakcyjności 

turystycznej 

obszaru   

Opis operacji: Preferuje się operacje mające pozytywny 

wpływ na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru. Przez 

operacje mające pozytywny wpływ na poprawę atrakcyjności 

turystycznej obszaru rozumie się operacje polegające na 

wybudowaniu lub wyremontowaniu obiektu, który zwiększy 

ofertę turystyczną miejscowości; zakupie sprzętu, urządzeń 

lub wyposażenia lokalu użytkowego, które zwiększą ofertę 

turystyczną miejscowości; zrealizowaniu działań 

promocyjnych lub aktywizujących, które mogą mieć 

pozytywny wpływ na wizerunek turystyczny miejscowości; 

rozwinięciu działalności okołoturystycznej.   

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy.   

5 pkt. - Operacja pozytywnie 

wpływa na poprawę 

atrakcyjności turystycznej  
obszaru.   
0 pkt. - Operacja ma 

neutralny wpływ na poprawę 

atrakcyjności turystycznej 

obszaru.   

3. Ilość tworzonych 

miejsc pracy    

Opis kryterium: Wnioskodawca tworzy więcej miejsc pracy 

niż wymagane minimum Programowe (powyżej jednego 

stałego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne średnioroczne 

etaty. Samozatrudnienie liczone jest jako etat.). Premiuje się 

wnioskodawców, którzy tworzą więcej niż wymagane 

Programem miejsca pracy w oparciu o umowę o pracę/ 

samozatrudnienie.    
Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy/ 

Biznesplan.  

6 pkt. - Wnioskodawca  

przewiduje utworzenie  

stałego miejsca pracy w  

przeliczeniu na powyżej 

1  średniorocznego etatu.   

4 pkt. - Wnioskodawca  

przewiduje utworzenie  

stałego miejsca pracy w  

przeliczeniu na powyżej 

0,5 do 1 średniorocznego 

etatu włącznie.   

2 pkt - Wnioskodawca  

przewiduje utworzenie  

stałego miejsca pracy w  

przeliczeniu do 0,5 

średniorocznego etatu 

włącznie.   
0 pkt. – Wnioskodawca nie 

przewiduje dodatkowych 

miejsc pracy.   
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4.  Wkład własny 

wnioskodawcy   

Opis kryterium: Preferuje się projekty, w których 

wnioskodawcy deklarują wkład własny na poziomie 

wyższym niż minimalny określony w Programie. Celem jest 

promowanie projektów angażujących środki inne niż środki 

Programu. W ramach kryterium oceniana będzie wielkość 

zaangażowanych środków własnych wnioskodawcy w 

realizację projektu.    

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy/ 

Biznesplan.   

4 pkt. - Deklarowany wkład 

własny jest wyższy od 

minimalnego o ponad 5 p.p.  

2 pkt. - Deklarowany wkład 

własny jest wyższy od 

minimalnego o max 5 p.p. 

(włącznie).   

0 pkt. - Wnioskodawca 

deklaruje wkład własny na 

minimalnym wymaganym.   

      

  Maksymalna liczba punktów: 36    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
Strona | 9   

  

Kryteria dla operacji finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:   

   

TYP 6. PROJEKTY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ – WSPARCIE SKIEROWANE DO ŚRODOWISK  

ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM   

TYP 8. USŁUGI NA RZECZ WSPARCIA ZATRUDNIENIA I REHABILITACJI ZAWODOWEJ I 

SPOŁECZNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W RAMACH ZAZ I WTZ   

TYP 9. WSPARCIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH ORAZ USŁUG   
ASYSTENCKICH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ŚWIADCZONYCH W LOKALNEJ 

SPOŁECZNOŚCI   

Przedsięwzięcia 4.3.1. Usługi Społeczne   

Kryterium:   Wyjaśnienie kryterium/ Źródło weryfikacji   Punktacja:   

1. Innowacyjność  

operacji    

Opis kryterium: Innowacyjny charakter operacji lub działań 

realizowanych w ramach operacji. Przez innowacyjność 

należy rozumieć zastosowanie lub wprowadzenie nowych 

lub ulepszonych produktów, procesów (technologii), metod 

organizacji lub marketingu poprzez praktyczne 

wykorzystanie lokalnych zasobów unikalnych i 

charakterystycznym na obszarze LSR (przyrodniczych, 

historycznych, kulturowych czy społecznych). Innowacyjne 

może być ich nietypowe, niestandardowe ich wykorzystanie 

czy promocja.   
W przypadku nie stwierdzenia innowacyjnego charakteru 

operacji nie przyznaje się punktów.   

Źródło weryfikacji: Wniosek o dofinansowanie realizacji 

projektu.   

6 pkt. - Innowacyjność 
operacji na poziomie obszaru 
LSR.   

3 pkt. - Innowacyjność 
operacji na poziomie gminy 
członkowskiej LGD miejsca 
realizacji operacji.    

0 pkt. - Innowacyjność 

operacji na poziomie 

mniejszym niż obszar gminy 

członkowskiej LGD, miejsca 

realizacji operacji lub brak 

innowacyjności.   

2. Wkład własny 

wnioskodawcy   
Opis kryterium: Preferuje się projekty, w których 

wnioskodawcy deklarują wkład własny na poziomie 

wyższym niż minimalny określony w RPO WP. Celem jest 

promowanie projektów angażujących środki inne niż 

środki RPO WP. W ramach kryterium oceniana będzie 

wielkość zaangażowanych środków własnych 

wnioskodawcy  w realizację projektu.    

Źródło weryfikacji: Wniosek o dofinansowanie realizacji 

projektu.   

4 pkt. - Deklarowany wkład 

własny jest wyższy od 

minimalnego o ponad 5 p.p. 

2 pkt. - Deklarowany wkład 

własny jest wyższy od 

minimalnego o max 5 p.p. 

(włącznie).   
0 pkt. - Wnioskodawca 

deklaruje wkład własny na 

minimalnym wymaganym.   

3. Realizacja 

operacji przez 

partnerów 

społecznych lub 

organizacje 

pozarządowe   

Opis kryterium: Preferuje się operacje realizowane w pełni 

lub częściowo z udziałem partnerów społecznych lub 

organizacji pozarządowych. "Partnerzy społeczni” to termin 

szeroko używany w całej Europie w odniesieniu do 

przedstawicieli pracodawców i pracowników (organizacji 

pracodawców i związków zawodowych). Partnerem 

społecznym może być również związek wyznaniowy 

(parafia). Organizacja pozarządowa (NGO) to organizacja 

założona przez obywateli z własnej inicjatywy, która nie 

działa dla osiągnięcia zysku i jest zorganizowana na szczeblu 

lokalnym, krajowym lub międzynarodowym.    

Źródło weryfikacji: Wniosek o dofinansowanie realizacji 

projektu.   

5 pkt. - Operacja  
realizowana jest w pełni lub 

częściowo przez partnerów 

społecznych lub organizacje 

pozarządowe.   

0 pkt. - Operacja nie jest 

realizowana w pełni lub 

częściowo przez partnerów 

społecznych lub organizacje 

pozarządowe.   
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4.  Liczba osób 

pracujących 6 

miesięcy po 

opuszczeniu 

programu  
(łącznie z 

pracującymi 

na własny 

rachunek).   

Opis kryterium: Preferuje się projekty, w których 

projektodawca przewidział wskaźnik rezultatu  

długoterminowego, uwzględniający liczbę osób pracujących, 
łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, 6 

miesięcy po opuszczeniu Programu na poziomie min. 35% 

uczestników projektu. Osoby pracujące 6 miesięcy po 
opuszczeniu programu tj. osoby bezrobotne lub bierne 

zawodowo, które uzyskały wsparcie EFS i pracowały 

(łącznie z pracującymi na własny rachunek) w ciągu 6 
miesięcy po opuszczeniu programu EFS. Wskaźnik ten 

należy rozumieć jako zmianę statusu zatrudnienia w ciągu 6 
miesięcy po opuszczeniu programu w stosunku do sytuacji w 

momencie przystąpienia do interwencji EFS (uczestnik 

bezrobotny lub bierny zawodowo w chwili wejścia do 
programu EFS).   
Źródło weryfikacji: Wniosek o dofinansowanie realizacji 

projektu.   

5 pkt. - Projekt 
uwzględnia min. 35 % 

uczestników projektu, 

pracujących w ciągu 6 
miesięcy po opuszczeniu 

Programu.    
0 pkt. - Projekt nie 
uwzględnia min. 35 % 
uczestników projektu, 
pracujących w ciągu 6 
miesięcy po opuszczeniu 

Programu.    

   

   

5.  Komplementar- 

ność projektu z 

innymi 

projektami   

Opis kryterium: Preferuje się projekty, które wykazują 

komplementarność co najmniej z jednym innym projektem. 

Zgodnie z definicją komplementarności (przyjętą przez 

Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy 

Odniesienia na lata 2007 - 2013 w ramach Uchwały nr 64 w 

sprawie definicji „komplementarności"), komplementarność 

polityk, strategii, programów, działań, projektów to ich 

dopełnianie się prowadzące do realizacji określonego celu. 

Do uznania działań lub projektów za komplementarne nie 

jest wystarczające spełnienie przesłanki takiego samego lub 

wspólnego celu, gdyż ten warunek może być wypełniony w 

odniesieniu do projektów konkurujących ze sobą. 

Warunkiem koniecznym do określenia projektów jako 

komplementarne jest ich uzupełniający się charakter, 

wykluczający powielanie się działań. W ramach LSR można 

wskazać komplementarność międzyprogramową, 

terytorialną bądź sektorową projektów LSR z innymi 

projektami realizowanymi ze środków europejskich (np.  

PROW 2014-  

2020,  RPO 2014-2020, programy współpracy 

transgranicznej) lub innych (np. FIO, Programy MKiDN), 

które zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji.  

Weryfikacji podlegać będzie powiązanie projektu z innymi 

przedsięwzięciami, zarówno tymi zrealizowanymi, jak też z 

tymi, które są w trakcie realizacji, lub które dopiero zostały 

zaakceptowane do realizacji (bez względu na źródło 

finansowania czy też podmiot realizujący), w szczególności 

w następującym zakresie: czy przy realizacji projektu będą 

wykorzystywane efekty realizacji innego projektu, czy 

nastąpi wzmocnienie trwałości efektów jednego 

przedsięwzięcia realizacją innego, czy projekty są 

adresowane do tej samej grupy docelowej, tego samego 

terytorium, czy rozwiązują ten sam problem; czy realizacja  

jednego projektu jest uzależniona od przeprowadzenia 

innego przedsięwzięcia; czy projekt stanowi ostatni etap 

szerszego przedsięwzięcia lub kontynuację wcześniej 

realizowanych przedsięwzięć.   
Źródło weryfikacji: Wniosek o dofinansowanie realizacji 

projektu.   

6 pkt. – Wnioskodawca 

wykazał komplementarność 

z innymi projektami.   0 

pkt. – Wnioskodawca nie 

wykazał 

komplementarności z 

innymi projektami.   

 Maksymalna liczba punktów: 41  
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TYP 4. ZAPEWNIENIE WIĘKSZEJ DOSTĘPNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ   

TYP 5. WPARCIE MAŁYCH SZKÓŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO NA OBSZARACH OBJĘTYCH 

REALIZACJĄ LSR   

Przedsięwzięcie: 4.2.1. Usługi Edukacyjne   

Kryterium:   Wyjaśnienie kryterium/ Źródło weryfikacji   Punktacja:   

1. Innowacyjność  
operacji/ 

wykorzystanie 

nowoczesnych 

narzędzi pracy   

Opis kryterium: Innowacyjny charakter operacji lub działań 

realizowanych w ramach operacji. Przez innowacyjność 

należy rozumieć zastosowanie/ ujęcie w operacji 

innowacyjnych narzędzi/ form pracy z uczniami. Kryterium 

premiuje placówki systemu oświaty, które zostaną 

doposażone w ramach programu lub zastosują nowe sposoby 

pracy. Dotyczy to zarówno materiałów dydaktycznych, 

wyposażenia sal, metod nauki, sposobów przekazywania 

wiedzy, itp. W przypadku nie stwierdzenia innowacyjnego 

charakteru operacji nie przyznaje się punktów.   

Źródło weryfikacji: Wniosek o dofinansowanie realizacji 

projektu.   

6 pkt. - Innowacyjność 
operacji na poziomie obszaru 
LSR.   

3 pkt. - Innowacyjność 

operacji na poziomie gminy 
członkowskiej LGD miejsca 

realizacji operacji.    

0 pkt. - Innowacyjność 

operacji na poziomie 

mniejszym niż obszar gminy 

członkowskiej LGD, miejsca 

realizacji operacji lub brak 

innowacyjności.   

2. Wkład własny 

wnioskodawcy   
Opis kryterium: Preferuje się projekty, w których 

wnioskodawcy deklarują wkład własny na poziomie 

wyższym niż minimalny określony w RPO WP. Celem jest 

promowanie projektów angażujących środki inne niż 

środki RPO WP. W ramach kryterium oceniana będzie 

wielkość zaangażowanych środków własnych 

wnioskodawcy  w realizację projektu.    

Źródło weryfikacji: Wniosek o dofinansowanie realizacji 

projektu.   

4 pkt. - Deklarowany wkład 

własny jest wyższy od 

minimalnego o ponad 5 p.p. 

2 pkt. - Deklarowany wkład 

własny jest wyższy od 

minimalnego o max 5 p.p. 

(włącznie).   
0 pkt. - Wnioskodawca 

deklaruje wkład własny na 

minimalnym wymaganym.   
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3.  Komplementarność 

projektu z innymi 

projektami   

Opis kryterium: Preferuje się projekty, które wykazują 

komplementarność co najmniej z jednym innym 

projektem. Zgodnie z definicją komplementarności 

(przyjętą przez Komitet Koordynacyjny Narodowe 

Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007 - 2013 w 

ramach Uchwały nr 64 w sprawie definicji  
„komplementarności"), komplementarność polityk, 

strategii, programów, działań, projektów to ich dopełnianie 

się prowadzące do realizacji określonego celu. Do uznania 

działań lub projektów za komplementarne nie jest 

wystarczające spełnienie przesłanki takiego samego lub 

wspólnego celu, gdyż ten warunek może być wypełniony 

w odniesieniu do projektów konkurujących ze sobą. 

Warunkiem koniecznym do określenia projektów jako 

komplementarne jest ich uzupełniający się charakter, 

wykluczający powielanie się działań. W ramach LSR 

można wskazać komplementarność międzyprogramową, 

terytorialną bądź sektorową projektów LSR z innymi 

projektami realizowanymi ze środków europejskich (np.  

PROW 2014-2020,  RPO 2014-2020, programy 

współpracy transgranicznej) lub innych (np. FIO, 

Programy MKiDN), które zostały zrealizowane lub są w 

trakcie realizacji.  Weryfikacji podlegać będzie powiązanie 

projektu z innymi przedsięwzięciami, zarówno tymi 

zrealizowanymi, jak też z tymi, które są w trakcie 

realizacji, lub które dopiero zostały zaakceptowane do 

realizacji (bez względu na źródło finansowania czy też 

podmiot realizujący), w szczególności w następującym 

zakresie: czy przy realizacji projektu będą  
wykorzystywane efekty realizacji innego projektu, czy 

nastąpi wzmocnienie trwałości efektów jednego 

przedsięwzięcia realizacją innego, czy projekty są 

adresowane do tej samej grupy docelowej, tego samego 

terytorium, czy rozwiązują ten sam problem; czy realizacja 

jednego projektu jest uzależniona od przeprowadzenia 

innego przedsięwzięcia; czy projekt stanowi ostatni etap 

szerszego przedsięwzięcia lub kontynuację wcześniej 

realizowanych przedsięwzięć.   
Źródło weryfikacji: Wniosek o dofinansowanie realizacji 

projektu.   

6 pkt. – Wnioskodawca 

wykazał komplementarność 

z innymi projektami.  0 pkt. 

– Wnioskodawca nie 

wykazał komplementarności 

z innymi projektami.   

      

  Maksymalna liczba punktów: 31   
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TYP 3. BEZZWROTNE WSPARCIE DLA OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH ROZPOCZĄĆ PROWADZENIE 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ   

Przedsięwzięcia 4.1.1. Wsparcie na Rzecz Zatrudnienia i Rozwoju Przedsiębiorczości   

Kryterium:   Wyjaśnienie kryterium/ Źródło weryfikacji   Punktacja:   

1. Wnioskodawca 

posiada 

doświadczenie  

Preferowani są wnioskodawcy, którzy wykazują się 

doświadczenie w realizacji projektów o charakterze 

przyznawania dotacji w obecnej lub poprzedniej 

perspektywie finansowej (2007-2013 lub 2014-2020).  

 

Dotacje mogą pochodzić ze środków prywatnych 

(przyznawane przez fundacje grantodawcze, firmy lub 

osoby prywatne), publicznych (przyznawane przez 

administrację rządową lub samorządową) bądź 

unijnych. 

 

Źródło weryfikacji: Wniosek o udzielenie wsparcia/ 

oświadczenie wnioskodawcy. 

6 pkt. – Wnioskodawca 

wykazał, że zrealizował więcej 

niż 1 projekt 

w przedmiotowym zakresie 

sam lub w partnerstwie. 

 

3 pkt. – Wnioskodawca 

wykazał, że zrealizował min. 

1 projekt sam lub 

w partnerstwie. 

 

0 pkt. – Wnioskodawca nie 

wykazał doświadczenia tj. nie 

realizował projektów 

w przedmiotowym zakresie.     

2. Siedziba lub biuro 

na terenie objętym 

LSR 

Wnioskodawca posiada siedzibę lub biuro na terenie 

objętym LSR. W przypadku podmiotu, który nie ma 

siedziby lub nie wykaże biura projektu na terenie LGD 

nie przyznaje się punktów.  

 

 

Źródło weryfikacji: Wniosek o udzielenie wsparcia/ 

oświadczenie wnioskodawcy. 

4 pkt. – Wnioskodawca 

posiada siedzibę lub biuro 

projektu na obszarze objętym 

LSR. 

 

0 pkt. – Wnioskodawca nie 

posiada siedziby lub biura 

projektu na obszarze objętym 

LSR. 

3. Wnioskodawca 

jest organizacja 

pozarządową i/lub 

projekt 

realizowany jest 

w partnerstwie 

z organizacją 

pozarządową  

Wnioskodawca jest organizacją pozarządową i/lub 

projekt realizowany jest w partnerstwie z organizacją 

pozarządową.  

W pierwszej kolejności promuję się organizacje 

pozarządowe, które zdecydują się na realizację projektu  

w partnerstwie z organizacją pozarządową (partnerstwo 

rozumie się jako wszelkie sposoby formalne i 

nieformalne włączania podmiotów w proces realizacji 

projektu). Kolejno premiowane będą projekty, których 

wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa, czy też 

projekty realizowane w partnerstwie z organizacją 

pozarządową. W przypadku niespełnienia kryterium 

punkty nie zostaną przyznane. 

 

Źródło weryfikacji: Wniosek o udzielenie wsparcia/ 

oświadczenie wnioskodawcy. 

6 pkt. – Wnioskodawca jest 

organizacją pozarządową 

i realizuje projekt 

w partnerstwie z organizacją 

pozarządową. 

 

4 pkt. – Wnioskodawca jest 

organizacją pozarządową. 

 

2 pkt. – Projekt jest 

realizowany w partnerstwie 

z organizacją pozarządową. 

 

0 pkt. – Wnioskodawca nie 

jest organizacją 

pozarządową ani projekt nie 

jest realizowany w 

partnerstwie.      

Maksymalna liczba punktów: 31  
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 Kryteria dla operacji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:   

 

TYPU 8. PROJEKTY Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ/ OBIEKTÓW, W KTÓRYCH   

REALIZOWANE SĄ USŁUGI AKTYWIZACJI SPOŁECZNO - ZAWODOWEJ   

Przedsięwzięcia: 3.1.1. Infrastruktura Społeczna   

TYP 9. REWITALIZACJA MAŁEJ SKALI    

Przedsięwzięcia: 3.1.2. Rewitalizacja   

Kryterium:   Wyjaśnienie kryterium/ Źródło weryfikacji   Punktacja:   

1. Innowacyjność  

operacji    

Opis kryterium: Innowacyjny charakter operacji lub działań 

realizowanych w ramach operacji. Przez innowacyjność 

należy rozumieć zastosowanie lub wprowadzenie nowych 

lub ulepszonych produktów, procesów (technologii), metod 

organizacji lub marketingu poprzez praktyczne 

wykorzystanie lokalnych zasobów unikalnych i 

charakterystycznym na obszarze LSR (przyrodniczych, 

historycznych, kulturowych czy społecznych). Innowacyjne 

może być ich nietypowe, niestandardowe ich wykorzystanie 

czy promocja.   
W przypadku nie stwierdzenia innowacyjnego charakteru 

operacji nie przyznaje się punktów.   

Źródło weryfikacji: Wniosek o dofinansowanie realizacji 

projektu.   

6 pkt. - Innowacyjność 
operacji na poziomie obszaru 

LSR.   

3 pkt. - Innowacyjność 
operacji na poziomie gminy 
członkowskiej LGD miejsca 

realizacji operacji.    

0 pkt. - Innowacyjność 

operacji na poziomie 

mniejszym niż obszar gminy 

członkowskiej LGD, miejsca 

realizacji operacji lub brak 

innowacyjności.   

2. Wpływ operacji na 

poprawę 

atrakcyjności 

turystycznej 

obszaru   

Opis operacji: Preferuje się operacje mające pozytywny 

wpływ na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru. Przez 

operacje mające pozytywny wpływ na poprawę atrakcyjności 

turystycznej obszaru rozumie się operacje polegające na 

wybudowaniu lub wyremontowaniu obiektu, który zwiększy 

ofertę turystyczną miejscowości; zakupie sprzętu, urządzeń 

lub wyposażenia lokalu użytkowego, które zwiększą ofertę 

turystyczną miejscowości; zrealizowaniu działań 

promocyjnych lub aktywizujących, które mogą mieć 

pozytywny wpływ na wizerunek turystyczny miejscowości; 

rozwinięciu działalności okołoturystycznej.   

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy.   

5 pkt. - Operacja pozytywnie 

wpływa na poprawę 

atrakcyjności turystycznej 

obszaru.   
0 pkt. - Operacja ma 

neutralny wpływ na poprawę 

atrakcyjności turystycznej 

obszaru.   

3. Wkład własny 

wnioskodawcy   
Opis kryterium: Preferuje się projekty, w których 

wnioskodawcy deklarują wkład własny na poziomie 

wyższym niż minimalny określony w RPO WP. Celem jest 

promowanie projektów angażujących środki inne niż 

środki RPO WP. W ramach kryterium oceniana będzie 

wielkość zaangażowanych środków własnych 

wnioskodawcy w realizację projektu.    

Źródło weryfikacji: Wniosek o dofinansowanie realizacji 

projektu.   

4 pkt. - Deklarowany wkład 

własny jest wyższy od 

minimalnego o ponad 5 p.p. 

2 pkt. - Deklarowany wkład 

własny jest wyższy od 

minimalnego o max 5 p.p. 

(włącznie).   
0 pkt. - Wnioskodawca 

deklaruje wkład własny na 

minimalnym wymaganym.   
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4.  Realizacja 

operacji przez 

partnerów 

społecznych lub 

organizacje 

pozarządowe   

Opis kryterium: Preferuje się operacje realizowane w pełni 

lub częściowo z udziałem partnerów społecznych lub 

organizacji pozarządowych. "Partnerzy społeczni” to termin 

szeroko używany w całej Europie w odniesieniu do 

przedstawicieli pracodawców i pracowników (organizacji 

pracodawców i związków zawodowych). Partnerem 

społecznym może być również związek wyznaniowy 

(parafia). Organizacja pozarządowa (NGO) to organizacja 

założona przez obywateli z własnej inicjatywy, która nie 

działa dla osiągnięcia zysku i jest zorganizowana na szczeblu 

lokalnym, krajowym lub międzynarodowym.    
Źródło weryfikacji: Wniosek o dofinansowanie realizacji 

projektu.   

5 pkt. - Operacja  
realizowana jest w pełni lub 

częściowo przez partnerów 

społecznych lub organizacje 

pozarządowe.   
0 pkt. - Operacja nie jest 

realizowana w pełni lub 

częściowo przez partnerów 

społecznych lub organizacje 

pozarządowe.   

5.  Komplementar- 

ność projektu  z 

innymi 

projektami   

Opis kryterium: Preferuje się projekty, które wykazują 

komplementarność co najmniej z jednym innym projektem.  

Zgodnie z definicją komplementarności (przyjętą przez 

Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy 

Odniesienia na lata 2007 - 2013 w ramach Uchwały nr 64 w 

sprawie definicji „komplementarności"), komplementarność 

polityk, strategii, programów, działań, projektów to ich 

dopełnianie się prowadzące do realizacji określonego celu. 

Do uznania działań lub projektów za komplementarne nie 

jest wystarczające spełnienie przesłanki takiego samego lub 

wspólnego celu, gdyż ten warunek może być wypełniony w 

odniesieniu do projektów konkurujących ze sobą. 

Warunkiem koniecznym do określenia projektów jako 

komplementarne jest ich uzupełniający się charakter, 

wykluczający powielanie się działań. W ramach LSR można 

wskazać komplementarność międzyprogramową, 

terytorialną bądź sektorową projektów LSR z innymi 

projektami realizowanymi ze środków europejskich (np.  

PROW 2014-  

2020,  RPO 2014-2020, programy współpracy 

transgranicznej) lub innych (np. FIO, Programy MKiDN), 

które zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji.  

Weryfikacji podlegać będzie powiązanie projektu z innymi 

przedsięwzięciami, zarówno tymi zrealizowanymi, jak też z 

tymi, które są w trakcie realizacji, lub które dopiero zostały 

zaakceptowane do realizacji (bez względu na źródło 

finansowania czy też podmiot realizujący), w szczególności 

w następującym zakresie: czy przy realizacji projektu będą 

wykorzystywane efekty realizacji innego projektu, czy 

nastąpi wzmocnienie trwałości efektów jednego 

przedsięwzięcia realizacją innego, czy projekty są 

adresowane do tej samej grupy docelowej, tego samego 

terytorium, czy rozwiązują ten sam problem; czy realizacja 

jednego projektu jest uzależniona od przeprowadzenia 

innego przedsięwzięcia; czy projekt stanowi ostatni etap 

szerszego przedsięwzięcia lub kontynuację wcześniej 

realizowanych przedsięwzięć.   
Źródło weryfikacji: Wniosek o dofinansowanie realizacji 

projektu.   

6 pkt. – Wnioskodawca 

wykazał komplementarność 

z innymi projektami.   0 

pkt. – Wnioskodawca nie 

wykazał 

komplementarności z 

innymi projektami.   
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6.  Stan gotowości 

technicznej 

projektu do 

realizacji   

Opis kryterium: Preferuje się operacje, do których 

dołączono niezbędne pozwolenia i inne dokumenty już na 

etapie składania wniosku. Zmniejsza to ryzyko, że 

Wnioskodawca na dalszym etapie realizacji operacji nie 

dopełni formalności lub zrezygnuje z realizacji operacji, co 

jest niekorzystne dla LGD. W przypadku, gdy inwestycja nie 

wymaga zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na 

budowę wnioskodawca załącza wniosek wraz z informacją 

właściwego organu potwierdzający fakt niewymagania w/w 

dokumentów. W takim przypadku wnioskodawca otrzymuje 

4 punkty.   
Źródło weryfikacji: Wniosek o dofinansowanie realizacji 

projektu/ Załączniki do wniosku.   

4 pkt. - Uzyskano 

pozwolenie na budowę lub 

dokonano zgłoszenia robót 

budowlanych, w stosunku co 

do których organ nie wniósł 

sprzeciwu. Przedłożono 

dokument potwierdzający 

brak konieczności uzyskania 

pozwolenia lub dokonania 

zgłoszenia robót 

budowlanych.   
0 pkt. - Brak wniosku o 

wydanie pozwolenia na 

budowę/zgłoszenia robót 

budowlanych.   

      

  Maksymalna liczba punktów: 45    

   
 

 


