
 
 
 

                                                                                                                                                                          
 

Załącznik nr  3 do Uchwały nr  28/2017 
Zarządu Stowarzyszenia  Perły Beskidu Sądeckiego 

z dnia   05.10.2017r. 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
1 

 

Lokalne kryteria wyboru operacji – OPERACJE WŁASNE 

 
Lokalne kryteria wyboru operacji – konkursy grantowe w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020  

 

Lp 
Nazwa 

kryterium 
Opis kryterium  Punktacja Źródło weryfikacji 

1.  
Doświadczenie  
Wnioskodawcy. 

 

Preferuje się Wnioskodawców  z 
doświadczeniem w realizacji 
projektów finansowanych ze  
środków Unii Europejskiej. 

4 pkt. - Wnioskodawca realizował więcej 
niż dwa  projekty ze środków Unii 
Europejskiej; 
 
2 pkt. -  Wnioskodawca realizował  jeden 
lub dwa projekty ze środków Unii 
Europejskiej; 
 
0 pkt. -  Wnioskodawca  nie realizował 
projektów ze środków  Unii Europejskiej. 

Kryterium weryfikowane  na 
podstawie informacji 
zawartych we Wniosku oraz 
dokumentów 
potwierdzających realizację 
projektów 
współfinansowanych  ze 
środków Unii Europejskiej: 
rozliczenie końcowe, pismo 
zatwierdzające płatność 
ostateczną lub inny 
dokument potwierdzający. 
 

2.  

Wysokość 
wnioskowanego 

wkładu własnego w 
realizację projektu.  

 

Preferuje się wyższy wkład własny 
liczony od wysokości kosztów 
kwalifikowanych, proponowany we 
wniosku,  niż wymagany zapisami w 
LSR i ogłoszeniu o naborze. 

 
4 pkt. –  powyżej 20 %; 
 
3 pkt. –  powyżej 10% - 20% włącznie; 
 
2 pkt. –  5% - 10 % włącznie;  
 
0 pkt. – jeżeli Wnioskodawca proponuje 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie informacji 
zawartych we Wniosku.  
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wniesienie wkładu własnego w wysokości 
minimalnej określonej zapisami w LSR i 
ogłoszeniu o naborze. 

3. 
Czas realizacji 

operacji. 

 
Preferuje się  Wnioskodawców, 
których czas realizacji planowanej 
operacji będzie niższy lub równy 3 
miesiącom od dnia podpisania 
umowy (zakładany czas operacji 
opisany będzie we Wniosku).  
Przedłużenie terminu realizacji 
projektu będzie możliwe tylko w 
powodu zaistnienia okoliczności o 
sile wyższej  jedynie w sytuacji 
niemożliwej do przewidzenia na 
etapie składania wniosku  np. klęska 
żywiołowa. 
 

 
4 pkt. - czas realizacji operacji do 3 m-cy 
od dnia podpisania umowy o przyznanie 
pomocy; 
 
2 pkt. - czas realizacji operacji od 3 m-cy 
do 6 m-cy od dnia podpisania umowy o 
przyznanie pomocy; 
 
0 pkt. - czas realizacji operacji powyżej 6 
m-cy od dnia podpisania umowy o 
przyznanie pomocy. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie informacji 
zawartych we Wniosku. 
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4. Innowacyjność. 

 
Preferuje się operacje o charakterze 
innowacyjnym. Innowacja rozumiana 
jako: 
- wdrożenie nowego na danym 
obszarze lub znacząco 
udoskonalonego produktu lub usługi 
(w tym w branży turystycznej)  lub 
procesu lub organizacji lub nowego 
sposobu  wykorzystania lub 
zmobilizowania  istniejących  
lokalnych zasobów przyrodniczych, 
historycznych, kulturowych czy 
społecznych na terenie danej 
miejscowości. Zastosowana 
innowacyjność może być: 
procesowa, produktowa, 
organizacyjna lub marketingowa .  

 
4 pkt. - projekt zawiera znamiona 
innowacji na terenie LGD; 
 
3 pkt. – projekt zawiera znamiona 
innowacji na terenie danej gminy; 
 
2 pkt. – projekt zawiera znamiona 
innowacji na terenie danej miejscowości; 
 
0 pkt. - operacja nie posiada jakichkolwiek 
znamion innowacji. 
 
 
 
 

 
Kryterium weryfikowane na 
podstawie informacji 
zawartych we Wniosku. 
Należy uzasadnić  
innowacyjność  zgodnie z 
definicją zawartą w LSR w 
odniesieniu do całości 
operacji. Dodatkowo 
kryterium weryfikowane jest 
na podstawie opisu 
projektu, w którym należy 
konkretnie wskazać proces 
polegający na 
przekształceniu istniejących 
możliwości  w nowe idee i 
wprowadzenie ich do 
praktycznego 
zastosowania; nowy w 
danej skali element (m.in. 
produkt, usługa, sposób 
wytwarzania lub 
zastosowania) w stosunku 
do zebranych danych 
lokalnych (wiedza 
oceniających) i informacji  
pozyskanych za 
pośrednictwem Internetu.  
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5.  

 
 

Kwalifikacje i/lub 
doświadczenie 
wnioskodawcy 

 

 
Należy opisać i udokumentować 
kwalifikacje i/lub doświadczenie 
adekwatne do przedmiotu operacji. 

 
4 pkt. – wnioskodawca wykazał 
kwalifikacje i doświadczenie; 
 
2 pkt. – wnioskodawca wykazał 
kwalifikacje ; 
 
2 pkt.  – wnioskodawca wykazał 
doświadczenie; 
 
0 pkt.  – brak kwalifikacji i doświadczenia 
 

 
Kryterium weryfikowane  na 
podstawie informacji 
zawartych we Wniosku 
wraz załącznikami: 
dokumenty potwierdzające 
adekwatne do przedmiotu 
operacji kwalifikacje: kopie 
certyfikatów ukończenia  
kursów, szkoleń, dyplomy 
ukończenia szkół itp. lub 
dokumenty potwierdzające 
doświadczenie (np. 
świadectwa pracy, umowy o 
pracę itp.). W przypadku 
dokumentów 
sporządzonych w języku 
obcym należy dołączyć 
wykonane przez tłumacza 
przysięgłego tłumaczenie 
danego dokumentu na język 
polski. 
 

Punktacja w ramach każdego z kryteriów nie podlega sumowaniu. 

Kryteria zostały szczegółowo opisane a  w zestawieniu punktacji przedstawiono ilość punktów w ramach danego kryterium.  

Maksymalna, możliwa do uzyskania w ramach oceny liczba punktów wynosi 20,00.  

Minimalna liczba punktów wymagana do wybrania operacji do finansowania w ramach LSR wyliczana jest na podstawie oceny 

według  lokalnych kryteriów  i wynosi 11,00. 


