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Lokalne kryteria wyboru operacji – KONKURSY 
Lokalne kryteria wyboru operacji, dotyczące oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

PROW 2014-2020  

 

L.
p 

Kryterium Opis Punktacja 
Źródło 

weryfikacji 

1. 

Doświadczenie 
Wnioskodawcy 

(Kryterium dotyczy 
operacji w zakresie 

infrastruktury 
turystycznej, 
rekreacyjnej i 
kulturalnej). 

Preferuje się wnioskodawców   
z doświadczeniem w realizacji 
projektów, których tematyka nawiązuje 
do planowanej operacji. 

2 pkt - 2 i więcej zrealizowanych projektów; 
0 pkt – brak zrealizowanych projektów. 

Wniosek, dokumenty 
potwierdzające 
realizację projektów 
współfinansowanych 
ze źródeł 
zewnętrznych: 
rozliczenie końcowe, 
pismo 
zatwierdzające 
płatność ostateczną 
lub inny dokument 
potwierdzający. 
 

2. 

Wysokość 
wnioskowanego 

wkładu własnego w 
realizację projektu 
(nie dotyczy operacji 

z zakresu 
podejmowania 

działalności 
gospodarczej). 

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

5 pkt – powyżej 20 % 
4 pkt – powyżej 10%; 
3 pkt – 5% - 10 %; 
0 pkt – jeżeli beneficjent proponuje wniesienie 
wkładu własnego w wysokości minimalnej 
określonej zapisami w LSR i ogłoszeniu o 
naborze. 

Wniosek  z 
załącznikami. 
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3. 

Trafność i 
rzetelność 

uzasadnienia 
potrzeby realizacji 

projektu. 

Preferuje się operacje, które 
przeprowadziły analizę 
problemów/potrzeb wskazaną w 
matrycy logicznej na które ma 
odpowiedzieć projekt z podaniem 
źródeł wiedzy o problemie oraz grup 
które dotyczą. 

4 pkt – załączona analiza problemów/potrzeb z 
powołaniem się na źródła; 
2 pkt – tylko uzasadnienie potrzeb bez podanego 
źródła; 
0pkt – brak uzasadnienia wskazanych 
problemów/potrzeb. 

Wniosek, 
 załącznik – analiza. 

4. Doradztwo w  LGD. 

Preferuje się wnioskodawców 
korzystających z doradztwa 
organizowanego przez LGD  
w zakresie przygotowania ocenianego 
wniosku o przyznanie pomocy. 

1 pkt  - Wnioskodawca korzystał z doradztwa 
LGD na etapie sporządzania wniosku o 
przyznanie pomocy; 
0 pkt - Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa 
LGD na etapie sporządzania wniosku. 

Dokumentacja LGD 
(karta doradztwa). 

5. 

Tworzenie nowych 
miejsc pracy 

(kryterium dotyczy 
operacji z zakresu 

przedsiębiorczości – 
podejmowanie i 

rozwój działalności 
gospodarczej). 

Preferuje się operacje generujące 
większą liczbę miejsc pracy  w 
przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne.  

3 pkt  –  powyżej  3 miejsc pracy w przeliczeniu 
na pełne etaty średnioroczne 
2 pkt   –  3 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne 
etaty średnioroczne 
1 pkt– 2 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne 
etaty średnioroczne 
0 pkt – 1 miejsce pracy w przeliczeniu na pełne 
etaty średnioroczne. 
 

Wniosek z 
załącznikami, 
oświadczenie 
Wnioskodawcy o 
stworzeniu 
dodatkowego  
miejsca pracy. 

6. Innowacyjność. 

Preferuje się operacje o charakterze 
innowacyjnym. Innowacja rozumiana 
jako: 
- wdrożenie nowego na danym 
obszarze lub znacząco 
udoskonalonego produktu, usługi, 
procesu, organizacji lub nowego 
sposobu  wykorzystania  istniejących  
lokalnych zasobów przyrodniczych, 
historycznych, kulturowych czy 
społecznych na terenie danej 
miejscowości. Zastosowana 

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. 
 
 
 
 

Wniosek, kryterium 
weryfikowane na 
podstawie wiedzy 
oceniających i źródeł 
zewnętrznych 
(Internet, dane 
lokalne lub inne). 
Beneficjent musi 
wykazać 
innowacyjność w 
sposób nie budzący 
wątpliwości 
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innowacyjność może być: procesowa, 
produktowa, organizacyjna lub 
marketingowa  zgodnie z LSR. 

(pisemna forma 
załącznika do 
wniosku). 
 

7. 

Wpływ na ochronę 
środowiska oraz 

promowanie 
rozwiązań 

proekologicznych. 

Operacja przewidująca zastosowanie 
inwestycyjnych rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska i/lub 
przeciwdziałaniu zmian klimatycznych. 
Zastosowane działania inwestycyjne 
muszą obejmować nakład finansowy 
na te działania. 

3 pkt - zastosowano rozwiązania proekologiczne 
w zakresie ochrony środowiska i/lub 
przeciwdziałanie zmian klimatycznych oraz 
zaplanowano nakład finansowy na te działania; 
0 pkt – brak tego typu rozwiązania w operacji. 

Wniosek  z 
załącznikami. 

8. 
Gotowość do 

realizacji 
operacji/projektu. 

Preferowane są operacje  
w pełni przygotowane do  
realizacji. 
W uzasadnieniu należy wskazać 
dokumenty lub informacje, na jakim 
etapie gotowości do realizacji jest 
składany projekt oraz załączyć 
dokumenty potwierdzające ten fakt. 
Kryterium weryfikowane na  
podstawie dołączonych do  
wniosku dokumentów.  

4 pkt - projekt inwestycyjny posiada pełną 
dokumentację techniczną w tym prawomocne 
pozwolenie na budowę lub skuteczne zgłoszenie 
robót budowlanych  
LUB  
Projekt nieinwestycyjny posiada pełną koncepcję 
oraz udokumentowane rozpoznanie cenowe -
posiada co najmniej dwie oferty cenowe dla 
każdego przedmiotu zakupu lub usługi; 
 
2 pkt - projekt inwestycyjny posiada niepełną 
dokumentację techniczną - bez pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia robót budowlanych  
LUB  
projekt nieinwestycyjny posiada  
opracowaną koncepcję oraz udokumentowane 
rozpoznanie cenowe - posiada co najmniej jedną 
ofertę cenową dla każdego przedmiotu zakupu 
lub usługi. 
 

Wniosek, Kryterium  
w projektach 
inwestycyjnych  
weryfikowane na 
podstawie  
złożonego 
szczegółowego  
programu realizacji 
operacji,  
dokumentów 
potwierdzających  
stan przygotowania 
do realizacji  
oraz wiarygodne 
potwierdzenie  
zakładanych 
rezultatów. 
Kryterium  
w projektach 
nieinwestycyjnych  
weryfikowane na  
podstawie  
złożonej koncepcji 
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oraz ofert  
cenowych. 
 

9. 
Czas realizacji 

operacji. 

Preferuje się Wnioskodawców, których 
czas realizacji planowanej operacji 
będzie niższy lub równy 8  
miesiącom od dnia podpisania umowy 
(zakładany czas operacji opisany 
będzie we Wniosku o przyznanie 
pomocy w Opisie operacji. 
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 8 m-cy od dnia 
podpisania umowy o przyznanie pomocy przez 
Wnioskodawcę; 
2 pkt - czas realizacji operacji do 12 m-cy od dnia 
podpisania umowy o przyznanie pomocy przez 
Wnioskodawcę; 
0 pkt - czas realizacji operacji powyżej 12 m-cy 
od dnia podpisania umowy o przyznanie pomocy 
przez Wnioskodawcę. 

Wniosek  z 
załącznikami. 

10. 

Zasięg 
oddziaływania 

projektu 
 

(kryterium dotyczy 
operacji w zakresie 

infrastruktury 
turystycznej, 
rekreacyjnej i 
kulturalnej). 

 

 

Preferuje się operacje realizowane w 
miejscowościach zamieszkałych przez 
mniej niż 5 tys. Mieszkańców. 

3 pkt - projekt realizowany w miejscowości 
zamieszkanej przez mniej niż 5 tys. 
mieszkańców; 
0 pkt – projekt realizowany w miejscowości 
zamieszkanej przez liczbę równą lub większą niż 
5 tys. mieszkańców. 

Wniosek z 
załącznikami, liczba 
ludności 
weryfikowana na 
dzień 31.12.2013r. 
według danych 
GUS.  

11. 

Kwalifikacje 
wnioskodawcy 

 
(kryterium dotyczy 
operacji z zakresu 

Preferuje się wnioskodawców 
posiadających kwalifikacje zawodowe 
i/lub doświadczenie zawodowe 
odpowiednie do przedmiotu operacji. 

2 pkt.  – posiadanie kwalifikacji; 
0 pkt.  – brak kwalifikacji 
 

Wniosek z 
załącznikami, 
dokumenty 
potwierdzające 
kwalifikacje: kopie 
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przedsiębiorczości – 
podejmowanie i 

rozwój działalności 
gospodarczej.) 

certyfikatów 
ukończenia  
kursów, szkoleń, 
dyplomy ukończenia 
szkół lub inne 
równoważne 
dokumenty. 

 

Punktacja w ramach każdego z kryteriów nie podlega sumowaniu. Kryteria zostały szczegółowo opisane i w zestawieniu punktacji 

przedstawiono ilość punktów w ramach danego kryterium: Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min 60% punktów 

oraz zmieścić się w dostępnym dla tego naboru limicie środków finansowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr  1 
 

 

6 
 

Kryteria premiujące – KONKURSY  
 

 Kryterium Opis Punktacja 
Źródło 

weryfikacji 

1. 

Wykorzystanie  

lokalnych zasobów. 

Premiuje sie operacje wykorzystujące minimum dwa 
zasoby lokalne z terenu LSR (zasoby: historia, tradycja, 
kultura, przyroda, infrastruktura turystyczna, lokalne 
produkty i usługi). 

3 pkt – operacja przewiduje  
wykorzystanie co najmniej dwóch 
zasobów lokalnych i dołączenie 
do złożonego wniosku 
porozumienia  zawierającego co 
najmniej nazwę podmiotu, nazwę 
i  zakres udostępnienia 
konkretnego zasobu (lokalne 
produkty i usługi) lub podanie  
źródła  dokumentującego dany 
zasób historii, tradycji, kultury 
przyrody lub  infrastruktury 
turystycznej. 
1  pkt  –  operacja przewiduje 
wykorzystanie co najmniej dwóch 
zasobów  lokalnych i dołączenie  
do wniosku deklaracji 
Wnioskodawcy o  planowanym 
wykorzystaniu lokalnych 
zasobów; 
0 pkt – brak wykorzystania 
lokalnych zasobów 

Wniosek z 
załącznikami,  
porozumienie o 
wykorzystaniu 
lokalnych 
zasobów, 
deklaracja 
Wnioskodawcy 
o wykorzystaniu 
lokalnych 
zasobów. 

2. 
Grupy 

defaworyzowane. 
 

Punkty przyznaje się jeśli operacja dotyczy rozpoczęcia 
działalności gospodarczej, której wnioskodawcą 
pomocy jest osoba należąca do grupy 
defaworyzowanej, bądź zatrudnia osobę należącą do 
grupy defaworyzowanej i/lub ukończył szkolenia na 
przewodnika i/lub ukończył kurs z „eko-mobili” 
Punkty przyznaje się jeśli operacja dotyczy rozwoju 

3 pkt – wnioskodawca ukończył 
szkolenia na przewodnika i/lub 
ukończył kurs z „eko-mobil:  
lub wnioskodawca należy do 
grupy defaworyzowanej  
lub wnioskodawca deklaruje 
zatrudnienie osoby z grupy 

Wniosek z 
załącznikami, 
dokumentacja 
własna LGD – 
ukończenie 
szkolenia, 
zaświadczenie o 
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działalności gospodarczej w której wnioskodawca 
zatrudnia osobę należącą do grupy de faworyzowanej 
i/lub absolwenta szkolenia na przewodnika i/lub 
ukończonego kursu „ekomobili”. 
Punkty przyznaje się jeśli operacja będzie  
ukierunkowana   na  zaspokojenia potrzeb grupy 
defaworyzowanych, określonych w LSR. 

defaworyzowanej 
 lub  planuje  działania 
ukierunkowane na zaspokojenie 
potrzeb grup defaworyzowanych; 
0 pkt - brak uwzględnienia  
powyższych grup i działań 

statusie 
bezrobotnego, 
orzeczenie 
wydane przez 
Miejski/Powiato
wy Zespół ds. 
Orzekania ds. 
Niepełnosprawn
ości -  stopień 
niepełnosprawn
ości 

 

 

 

 

 

 


