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PROJEKT ZMIAN KONSULTACJE SPOŁECZNE MARZEC 2018 

 

INFORMACJE 

A. Nowe zapisy wprowadzono kolorem czerwonym: 

B. Zakresy tematyczne:  infrastruktura drogowa w zakresie włączenia społecznego; infrastruktura 

turystyczna, rekreacyjna i kulturalna; dziedzictwo lokalne – w danym zakresie uszczegółowiono 

zapisy w Kryterium 2,5 i 7. 

C. Zakresy tematyczne:  Podejmowanie działalności gospodarczej - w danym zakresie 

uszczegółowiono zapisy w Kryterium 2 i 7.  

Ponadto w kryterium 3 

       „ ..remontów i naprawy samochodów, motocykli, sprzętu rolniczego” – rozszerzono zapis, 

dodając „motocykli  

„- zagospodarowanie terenów zieleni”- uszczegółowiono zapis  

„- działalność związana z zakwaterowaniem” – dodano zapis 

„- działalność usługowa związana z wyżywieniem” – dodano zapis 

D. Zakresy tematyczne: Rozwijanie działalności gospodarczej 

- w danym zakresie uszczegółowiono zapisy w Kryterium 2 i 6.  

Ponadto w kryterium 9 

       „ ..remontów i naprawy samochodów, motocykli, sprzętu rolniczego” – rozszerzono zapis, 

dodając „motocykli  

„- zagospodarowanie terenów zieleni”- uszczegółowiono zapis  

„- działalność związana z zakwaterowaniem” – dodano zapis 

„- działalność usługowa związana z wyżywieniem” – dodano zapis. 

E. Zakres tematyczny: Działania w ramach gminnych/lokalnych programów rewitalizacji. 

- w danym zakresie uszczegółowiono zapisy w Kryterium 1, 2, 3,5,6,7 

Usunięto kryterium;  „Operacja przyczyni się do realizacji wskaźników zawartych w LSR..” 

Dodano kryterium ; „Gotowość techniczna realizacji operacji.”. Wprowadzenie danego kryterium ma 

na celu premiowanie wniosków, które są gotowe do realizacji. 

F. Zakres tematyczny: działania w ramach osi 11 RPO WK-P 

- w danym zakresie uszczegółowiono zapisy w Kryterium 3,6,7,8 

Usunięto kryterium;  „Operacja przyczyni się do realizacji wskaźników zawartych w LSR..” 

Dodano kryterium: „Operacja/projekt wynika z Gminnego /Lokalnego Programu Rewitalizacji”. 

Wprowadzenie danego kryterium wynika z zapisów w SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI 
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PIORYTETOWYCH w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-

pomorskiego na lata 2011-2020.- oś priorytetowa 11-Limity i ograniczenia realizacji projektów. 

 

 

 

załącznik nr ….                                                                                                                                                                                                    

do uchwały nr …. 

Zarządu  Stowarzyszenia 

Lokalna grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki 

 z dnia …………………………………… 

 

załącznik nr 1                                                                                                                                                                                                    

do uchwały nr 4   

Zarządu  Stowarzyszenia 

Lokalna grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki 

 z dnia 17.01.2018r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustalając kryteria wyboru operacji w ramach danego działania brano pod uwagą szczególnie 

możliwość  ukierunkowania operacji  w obszary priorytetowe dla LGD.  

Ponadto: 

 kryteria powinny być przejrzyste, obiektywne i niedyskryminujące dając możliwość 

przejrzystej  oceny operacji, 

 kryteria powinny być powiązane z diagnozą obszaru, 

 przyczyniające się do wyboru operacji, które przyczyniają się do osiągania określonych                  

w LSR wskaźników produktu i rezultatu 

 kryteria powinny być mierzalne 

 kryteria powinny  posiadać dodatkowe opisy/definicje  

 kryteria powinny być dookreślone w zakresie minimalnych i maksymalnych wartości wraz               

z opisaniem zasad przyznawania punktów w przedziale minimum-maksimum 

 zasady ustalania  lub zmiany kryteriów są przejrzyste 

 

 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI                                                                                   

WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW 
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Opracowując katalog kryteriów przyjęto założenie, że powinny one spełniać wszystkie wymienione 

powyżej założenia. W ten sposób każde ze wskazanych kryteriów wyboru operacji w ramach każdego 

z działań jest adekwatne do analizy SWOT i mierzalne. 

 W ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru nie jest możliwe przyznanie w ramach 

danego kryterium punktów cząstkowych.  

LGD w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru przyznaje punkty tylko wynikające                   

z tabeli. 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiono lokalne kryteria wyboru operacji (PROW)  

Zakresy tematyczne:   infrastruktura drogowa w zakresie włączenia społecznego; 

infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i kulturalna; dziedzictwo lokalne 

 

L.P. LOKALNE KRYTERIA WYBORU  OPERACJI (PROW) 
 

Zakresy tematyczne:   infrastruktura drogowa w zakresie włączenia 

społecznego; infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i kulturalna; 

dziedzictwo lokalne 
 

Punktacja 

1. Miejsce zamieszkania/siedziba instytucji/siedziba prowadzonej 

działalności znajduje się na obszarze LGD (przez okres min. 2 lata 

przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie)  

Uwagi: weryfikacja na podstawie wniosku/załącznika do wniosku. 

0 albo 10 

2. Wnioskodawca (bądź pracownik wnioskodawcy odpowiedzialny za 

napisanie wniosku, zatrudniony w jego instytucji) brał udział w 

szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza 

Zgłowiączki poświęconemu danemu konkursowi 

Uwagi: Weryfikacja na podstawie listy obecności. 

0 albo 5 

3. Operacja jest realizowana w miejscowości zamieszkałej przez mniej 

niż 5 tys. mieszkańców w przypadku operacji w zakresie 

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej lub drogowej 

gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia 

społecznego.  

0 albo 5 

4. Do wniosku załączono dokumenty potwierdzające założone koszty, 

m.in. kosztorys/y inwestorski/e, oferta/y, fakturę/y dla każdego z 

zaplanowanych wydatków. 

0 albo 5 
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5. Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu. 

Wyjaśnienie: Wnioskodawca opisał we wniosku, i załączniku ach 

zaplanowane działania i narzędzia, które wpłyną na realizację danego 

kryterium. 

Uwagi: Przeciwdziałanie zmianom klimatu zachodzi poprzez 

wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń             i 

sprzętu ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko 

naturalne. W przypadku organizacji wykonywania usług, zastosowane 

będą rozwiązania służące oszczędności energii, wody w sposób 

niskoemisyjny (nie będą punktowane operacje zakładające tylko 

rozwiązania w postaci zainstalowania oświetlenia energooszczędnego- z 

wyłączeniem oświetlenia wykorzystującego odnawialne źródła energii). 

0 albo 5 

6. 
Wnioskodawca w opisie operacji zawarł informacje o promocji 

projektu i LGD. Uwagi: Preferowane będą operacje, które dane 

kryterium będą realizowały poprzez stronę internetową, prasę. 

0 albo 5 

7. Wnioskodawca (bądź pracownik wnioskodawcy odpowiedzialny za 

napisanie wniosku, zatrudniony w jego instytucji) brał udział w 

doradztwie organizowanym przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza 

Zgłowiączki w ramach danego naboru. 

Uwagi: Weryfikacja na podstawie rejestru doradztwalisty. 

0 albo 5 

8. 
Operacja dotyczy wprowadzenia nowych lub udoskonalonych usług 

turystycznych.  

0 albo 10 

 
Maksymalna ilość punktów: 50  

Minimalna ilość punktów niezbędna do wyboru projektu:  25  

 

Uzasadnienie kryteriów: 

1. Miejsce zamieszkania/siedziba instytucji/siedziba prowadzonej działalności znajduje się 

na obszarze LGD (przez okres min. 2 lata przed dniem założenia wniosku                             

o dofinansowanie)   0 albo 10 pkt. 

 

 W ramach kryterium preferuje się wnioskodawców, którzy mają miejsce 

zamieszkania, bądź siedzibę instytucji/ prowadzonej działalności na terenie Stowarzyszenie 

LGD Dorzecza Zgłowiączki przez okres min. 2 lata przed dniem złożenia wniosku o 

przyznanie pomocy. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych we 

wniosku / załączniku do wniosku potwierdzającego spełnienie wskazanego terminu - 2 lata. Z 

przedłożenia załącznika zwolnione są JST. 

Jeśli wnioskodawca spełni dane kryterium otrzyma 10 pkt., jeśli kryterium nie 

zostanie spełnione - otrzyma 0 pkt. 

Kryterium to jest adekwatne do analizy SWOT i mierzalne, pozwala bowiem na 

precyzyjne określenie czy miejsce zamieszkania/siedziba instytucji/siedziba prowadzonej 

działalności znajduje się na obszarze LGD  przez okres min. 2 lat i tego tytułu wnioskodawcy 

przypisuje się określoną liczbę punktów. Promowanie przedsiębiorców z obszaru objętego 

LSR, jest odpowiedzią na zdefiniowaną w SWOT słabość obszaru LGD polegającą na niskim 

poziomie rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działalności pozarolniczej.  
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2. Wnioskodawca (bądź pracownik wnioskodawcy odpowiedzialny za napisanie wniosku, 

zatrudniony w jego instytucji) brał udział w szkoleniu organizowanym przez 

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki poświęconemu danemu konkursowi                                                                                         

0 albo 5 pkt. 

 

 W ramach kryterium preferuje się wnioskodawców, którzy biorą udział w szkoleniach 

dotyczących naboru. Dane kryterium będzie weryfikowane na podstawie listy obecności ze 

szkoleń. Jeżeli wnioskodawca bądź jego pracownik będzie uczestniczył w szkoleniu 

organizowanym przez LGD dotyczącym danego naboru otrzyma 5 pkt., jeśli nie będzie brał 

udziału w szkoleniu, to otrzyma 0 pkt. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie listy 

obecności ze szkolenia (w przypadku uczestnictwa w szkoleniu pracownika wnioskodawcy 

konieczne jest dołączenie oświadczenia wnioskodawcy o zatrudnieniu pracownika). 

 Dane kryterium jest adekwatne do analizy SWOT i mierzalne, pozwalające przypisać 

operacji określoną ilość punktów na podstawie dokumentacji. Jego zastosowanie zwiększa 

również szanse na przygotowanie wysokiej jakości dokumentacji do wniosków                                

o dofinansowanie, co pozwoli wykorzystać maksymalnie wskazane w analizie SWOT 

malejące możliwości dostępu do środków finansowych. 

 

3. Operacja jest realizowana w miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. 

mieszkańców w przypadku operacji w zakresie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, 

kulturalnej lub drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia 

społecznego 0 albo 5 pkt. 

 

 W ramach danego kryterium oceniane będzie  czy operacja  z zakresu infrastruktury 

turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej lub drogowej realizowana będzie w miejscowości 

zamieszkałej przez mniej niż 5 tyś. mieszkańców. Dane kryterium weryfikowane będzie na 

podstawie informacji zawartych w dokumentacji (wniosek/załączniki). Jeśli wnioskodawca 

wykaże w dokumentach powyższe informacje otrzyma 5 pkt, w przypadku braku informacji, 

to otrzyma 0 pkt. 

 Kryterium jest mierzalne, pozwalające przypisać operacji określoną ilość punktów na 

podstawie dokumentacji, oraz adekwatne do polityki regionalnej, stawiającej nacisk na 

wspieranie lokalnych społeczności w obszarach wiejskich oraz małych ośrodkach miejskich. 

 

4. Do wniosku załączono dokumenty potwierdzające założone koszty, m.in. kosztorys/y 

inwestorski/e, oferta/y, fakturę/y dla każdego z zaplanowanych wydatków 0 albo 5 pkt. 

 

 W ramach kryterium preferowane będą operacje, w których będzie można określić 

racjonalność wydatków dla danej operacji. Dane kryterium będzie weryfikowane na 

podstawie wniosku o dofinansowanie oraz załączników do wniosku ( np. kosztorysy, oferty, 

faktury) dla każdego z zaplanowanych wydatków. Przyjęte założenia pozwolą punktować 

operacje, które udokumentują, że założone we wniosku kwoty są kosztami racjonalnymi, 

rynkowymi. Jeśli wnioskodawca załączy min. 1 dokument potwierdzający przyjęty poziom 

cen do danego kosztu otrzyma 5 pkt. W innym przypadku wnioskodawca otrzyma 0 pkt.  

 Dane kryterium jest mierzalne, pozwalające przypisać operacji określoną ilość 

punktów na podstawie dokumentacji (wniosku i załączników), adekwatne do analizy SWOT, 

która wskazuje na duże zapotrzebowanie społeczności w pozyskiwaniu środków unijnych 

oraz ograniczoną ilość środków unijnych z PROW.  
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5. Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub 

klimatu 0 albo 5 pkt. 

 

 W ramach kryterium preferowane będą operacje zakładające zastosowanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu, przy czym przeciwdziałanie zmianom 

klimatu zachodzi poprzez wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń                 

i sprzętu ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne. W przypadku 

wykonywania usług, zastosowane będą rozwiązania służące oszczędności energii, wody                    

w sposób niskoemisyjny (nie będą punktowane operacje zakładające tylko rozwiązania                     

w postaci zainstalowania oświetlenia energooszczędnego – z wyłączeniem oświetlenia 

wykorzystującego odnawialne źródła energii). 

                W ramach kryterium premiowane będą tylko te operacje, które w zestawieniu 

rzeczowo –finansowym operacji zawierają koszty potwierdzające zastosowanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie środowiska i klimatu. 

 Kryterium będzie spełnione, jeśli wnioskodawca opisze w dokumentacji (wniosku                       

i załączniku do wniosku: „OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE ZASTOSOWANIA                          

W RAMACH REALIZACJI OPERACJI ROZWIAZAŃ SPRZYJAJĄCYCH OCHRONIE 

ŚRODOWISKA LUB KLIMATU”) zaplanowane działania i narzędzia sprzyjające ochronie 

środowiska lub klimatu, wówczas otrzyma 5 pkt., jeśli nie spełni  kryterium– otrzyma 0 pkt. 

 Dane kryterium zostało wprowadzone w związku ze współfinansowaniem operacji                  

z EFRROW. 

 

 Kryterium jest mierzalne pozwalające przypisać operacji określoną ilość punktów na 

podstawie  informacji zawartych we wniosku/załączniku, adekwatne do diagnozy i analizy 

SWOT, zwracającej uwagę na jedną z najmocniejszych stron obszaru LGD, tj. czystość 

otoczenia i środowiska naturalnego sprzyjającego rozwojowi gospodarstw agroturystycznych. 

 

6. Wnioskodawca w opisie operacji zawarł informacje o promocji projektu i LGD                      

0 albo 5 pkt. 

 

 W ramach danego kryterium oceniane będzie czy wnioskodawca zakłada promocję 

realizowanego projektu i LGD (LSR). Informowanie o pomocy z otrzymanej z UE jest 

obowiązkiem Beneficjenta, a koszty ponoszone w związku z tym na przygotowanie tablic 

informacyjnych i bilbordów (przygotowanych zgodnie z księgą wizualizacji) są nie 

kwalifikowalne. LGD w ramach tego kryterium premiuje wyłącznie operacje, które dane 

kryterium będą realizowały poprzez stronę internetową, prasę. LGD nie premiuje operacji, 

które zamieszczają informacje o promocji projektu i LGD na tablicach informacyjnych, czy 

bilbordach. 

 Preferowane będą operacje, które dane kryterium będą realizowały poprzez stronę 

internetową, prasę. Zawarte w tych mediach informacje winny zawierać, co najmniej: nazwę  

i logo Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki, loga programów w ramach których 

dofinansowana jest operacja Kryterium będzie spełnione, jeśli wnioskodawca we wniosku, 

załącznikach opisze w jaki sposób będzie promował operację i LGD. Jest to istotne kryterium, 

bowiem pozwala na rozpromowanie operacji realizowanej ze środków unijnych za 

pośrednictwem LGD. 
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 Dane kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych we 

wniosku/załącznikach. Jeśli kryterium jest spełnione wnioskodawca otrzyma 5 pkt , jeśli nie  - 

0 pkt. 

 Dane kryterium jest mierzalne – pozwala przypisać operacji określoną ilość punktów 

na podstawie informacji zawartych w dokumentach, adekwatne do diagnozy obszaru, 

wskazującej w analizie SWOT na szansę dla LGD, poprzez systematyczne i konsekwentne 

promowanie regionalnych tradycji. 

7. Wnioskodawca (bądź pracownik wnioskodawcy odpowiedzialny za napisanie wniosku, 

zatrudniony w jego instytucji ) brał udział w doradztwie organizowanym przez LGD 

Dorzecza Zgłowiączki w ramach danego naboru 0 albo 5  pkt. 

  W ramach kryterium wnioskodawca otrzymuje punkty, jeśli skorzystał z doradztwa 

świadczonego przez pracowników biura LGD w ramach konkursu, na który składa wniosek    

o przyznanie pomocy. Przy udzielaniu punktów weryfikowanya jest rejestr doradztwa lista 

doradztwa i nr konkursu, na który wnioskodawca złożył wniosek.  W przypadku uczestnictwa 

w doradztwie pracownika wnioskodawcy konieczne jest również dołączenie oświadczenia 

wnioskodawcy                                o zatrudnieniu pracownika. Jeśli wnioskodawca (bądź jego 

pracownik) brał udział                         w doradztwie, to otrzyma 5 pkt , jeśli nie – 0 pkt. 

 Kryterium jest mierzalne, bowiem na podstawie dokumentacji (rejestr doradztwalista 

doradztwa) pozwala przypisać operacji określoną ilość punktów, adekwatne do analizy 

SWOT. Jego zastosowanie zwiększa szanse na przygotowanie wysokiej, jakości dokumentacji 

do wniosków o dofinansowanie, co pozwoli wykorzystać maksymalnie wskazane w analizie 

SWOT malejące możliwości dostępu do środków finansowych.  

 

8.   Operacja dotyczy wprowadzenia nowych lub udoskonalonych usług turystycznych                            

0 albo10 pkt. 

 

 Operacja zapewnia wprowadzenie nowej lub udoskonalonej usługi turystycznej                   

tj. społecznie pożytecznej czynności służącej zaspokajaniu potrzeb turystycznych 

materialnychh                         (np. komunikacyjnych, noclegowych) i niematerialnych, czyli 

duchowych (kulturalno-rozrywkowych) człowieka. Przez usługi turystyczne rozumie się 

zarówno usługi przewodnickie, hotelarskie, jak i wszystkie inne usługi świadczone turystom 

lub odwiedzającym. 

Usługi przewodnickie – to oprowadzenie po wybranych obszarach, miejscowościach                         

i obiektach, a także udzielanie o nich informacji. Usługi hotelarskie natomiast to krótkotrwałe 

ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych.  

 Kryterium będzie weryfikowane na podstawie wniosku/załączników.                                

Jeśli wnioskodawca wskaże, że wprowadza nową lub udoskonaloną usługę turystyczną to 

otrzyma 10 pkt. Jeśli z wniosku, załączników nie będzie to wynikało, to wnioskodawca 

otrzyma 0 pkt.  

 Kryterium jest mierzalne, bowiem pozwala przypisać operacji określoną ilość 

punktów na podstawie dokumentacji (wniosku i załączników), adekwatne do diagnozy 

obszaru, opisującej szanse na rozwój agroturystyki w oparciu o infrastrukturę rekreacyjno-

wypoczynkową oraz bogactwo krajobrazowo - przyrodnicze regionu oraz założeń Programów 

Regionalnych.  
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Poniżej przedstawiono lokalne kryteria wyboru operacji (PROW)  

Zakres tematyczny:  Podejmowanie działalności gospodarczej 

 

L.P. LOKALNE KRYTERIA WYBORU  OPERACJI (PROW) 

Zakres tematyczny -Podejmowanie działalności gospodarczej 

Punktacja 

1. Miejsce zameldowania nieprzerwanie na pobyt stały lub czasowy na 

obszarze LGD (min. 2 lata przed dniem złożenia wniosku o 

dofinansowanie).  

Uwagi: weryfikacja na podstawie wniosku i załącznika do wniosku. 

   0 albo 

10 

2. Wnioskodawca brał udział w szkoleniu organizowanym przez 

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki poświęconemu danemu 

konkursowi. 

Uwagi: Weryfikacja na podstawie listy. 

 

   0 albo 5 

3. Projekt zakłada utworzenie firmy z zakresu branż: 

 

 

- strefa produkcyjna – w wyniku operacji powstaje nowy produkt      

  materialny 

- opieki nad osobami starszymi (z wyłączeniem usług    

  jednoosobowych) 

- zdrowotne i prozdrowotne (świadczenia medyczne) 

- budownictwa 

- remontów i naprawy samochodów, motocykli, sprzętu rolniczego  

- budownictwa drogowego 

- zagospodarowanie terenów zieleni 

- działalność związana z zakwaterowaniem 

- działalność usługowa związana z wyżywieniem 

  

Wyjaśnienie: kryterium jest spełnione, gdy wniosek dotyczy utworzenia 

firmy z zakresu, co najmniej jednej ze wskazanych branż.  

  0 albo 20 

   

4. Wnioskodawca pochodzi z grupy defaworyzowanej wskazanej                 

w LSR. 

0 albo 10 

5. Do wniosku załączono dokumenty potwierdzające założone koszty, 

m.in. kosztorys/y inwestorski/e, ofertę/y, fakturę/y dla każdego                  

z zaplanowanych wydatków. 

0 albo 5 

6. Realizacja operacji spowoduje powstanie nowych miejsc pracy* przy 

otrzymaniu kwoty premii w wysokości  50 000,00 PLN:  

0 albo 20 

- 2 miejsca pracy i powyżej  20 

- 1 miejsce pracy    0 
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Informacje: 

*Samozatrudnienie traktowane jest jako powstanie jednego miejsca pracy ; 

*Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  lub spółdzielczej umowy o pracę na okres 

zgodny z Rozporządzeniem (tj. Podejmowanie  działalności gospodarczej –  

utrzymanie miejsca pracy przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności 

końcowej). 

7. Wnioskodawca brał udział w doradztwie organizowanym przez 

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach danego 

naboru. 

Uwagi: Weryfikacja na podstawie rejestru doradztwalisty. 

0 albo 5 

8. 

Operacja dotyczy wprowadzenia nowych lub udoskonalonych usług 

turystycznych.  

0 albo 5 

9. 
Wnioskodawca w opisie operacji zawarł informacje o promocji 

projektu i LGD. 

Uwagi: Preferowane będą operacje, które dane kryterium będą 

realizowały poprzez stronę internetową, prasę. 

0 albo 5 

 

Maksymalna ilość punktów:   85  

Minimalna ilość punktów niezbędna do wyboru projektu: 40  

 
 

Uzasadnienie kryteriów: 

1. Miejsce zameldowania nieprzerwanie na pobyt stały lub czasowy na obszarze LGD 

(min. 2 lata przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie)  0 albo 10 pkt. 

 

 W ramach kryterium preferuje się wnioskodawców, którzy są zameldowani 

nieprzerwalnie na pobyt stały lub czasowy przez okres min. 2 lata na obszarze LGD przed 

dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie 

informacji zawartych we wniosku /załącznika do wniosku.   

Jeśli wnioskodawca spełni dane kryterium otrzyma 10 pkt., jeśli kryterium nie 

zostanie spełnione - otrzyma 0 pkt. 

Kryterium to jest adekwatne do analizy SWOT i mierzalne pozwala, bowiem na 

precyzyjne określenie czy miejsce zameldowania znajduje się na obszarze LGD przez okres 

min. 2 lat i z tego tytułu wnioskodawcy przypisuje się określoną liczbę punktów. Promowanie 

przedsiębiorców z obszaru objętego LSR, jest odpowiedzią na zdefiniowaną w SWOT słabość 

obszaru LGD polegającą na niskim poziomie rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz 

działalności pozarolniczej. 

 

2. Wnioskodawca brał udział w szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie LGD 

Dorzecza Zgłowiączki poświęconemu danemu konkursowi     0 albo 5pkt. 
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 W ramach kryterium preferuje się wnioskodawców, którzy biorą udział w szkoleniach 

dotyczących naboru. Dane kryterium będzie weryfikowane na podstawie listy obecności ze 

szkoleń.  Jeżeli wnioskodawca będzie uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez LGD 

dotyczącym danego naboru otrzyma 5 pkt., jeśli nie będzie brał udziału w szkoleniu,                       

to otrzyma 0 pkt. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie listy obecności ze szkolenia.  

 Dane kryterium jest mierzalne, pozwalające przypisać operacji określoną ilość 

punktów na podstawie dokumentacji (lista obecności), adekwatne do analizy SWOT. Jego 

zastosowanie zwiększa szanse na przygotowanie wysokiej jakości dokumentacji do wniosków                               

o dofinansowanie, co pozwoli wykorzystać maksymalnie wskazane w analizie SWOT 

malejące możliwości dostępu do środków finansowych. 

 

3. Projekt zakłada utworzenie firmy z zakresu branż:                      0 albo 20 pkt. 

 

- strefa produkcyjna – w wyniku operacji powstaje nowy produkt materialny 

- opieki nad osobami starszymi (z wyłączeniem usług jednoosobowych) 

- zdrowotne i prozdrowotne (świadczenia medyczne) 

- budownictwa 

- remontów i naprawy samochodów,  motocyklisamochodów, motocykli, sprzętu rolniczego  

- budownictwa drogowego 

- zagospodarowanie terenów zieleni 

- działalność związana z zakwaterowaniem 

- działalność usługowa związana z wyżywieniem 

 

 W ramach kryterium wspierane będą następujące branże: strefa produkcyjna                       

(w wyniku operacji powstaje nowy produkt materialny); opieki nad osobami starszymi                   

(z wyłączeniem usług jednoosobowych); zdrowotne i prozdrowotne (świadczenia medyczne);  

budownictwa; remontów i naprawy samochodów, motocykli, sprzętu rolniczego; 

budownictwa drogowego, zagospodarowania terenów zieleni, działalność związana                       

z zakwaterowaniem, działalność  usługowa wiązana z wyżywieniem. 

 Kryterium jest spełnione, gdy wniosek dotyczy utworzenia firmy z zakresu, co 

najmniej jednej z branż wskazanych powyżej a branża ta ujęta jest we wniosku/załącznikach 

do wniosku, jako podstawowy przedmiot i zakres planowanej działalności gospodarczej (wg 

PKD). Ponadto wydatki ujęte w zestawieniu przewidywanych wydatków niezbędnych do 

realizacji operacji (biznes plan) dotyczą tylko tej branży - wówczas wnioskodawca otrzyma 

20 pkt.  

W przypadku tworzenia firmy z branży nie wskazanej powyżej wnioskodawca otrzyma 0 pkt.  

 W ramach niniejszego kryterium nie premiowana będzie działalność polegająca na 

sprzedaży materiałów i urządzeń budowlanych. 

 Dane kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku                        

o przyznanie pomocy, załącznikach do wniosku. 

 Dane kryterium jest mierzalne, ponieważ pozwala przypisać określoną ilość punktów 

na podstawie złożonej dokumentacji.  Kryterium jest również adekwatne do diagnozy, 

zawartej w Rozdziale 3 przygotowanej Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD Dorzecza 

Zgłowiączki, wskazującej branże wymagające szczególnej opieki oraz sformalizowanych 

instrumentów wsparcia finansowego.  

4. Wnioskodawca  pochodzi z grupy  defaworyzowanej wskazanej  w LSR   0 albo 10 pkt. 

 

 W ramach danego kryterium preferuje się, by wnioskodawca pochodził z grypy 

defaworyzowanej określonej w LSR. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
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informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy, załącznikach do wniosku. Jeśli na 

podstawie zapisów złożonej dokumentacji (wniosku, załącznika) wnioskodawca wykaże,                 

że należy do grupy defaworyzowanej otrzyma 10 pkt. W przypadku braku wskazania tych 

informacji we wniosku, załączniku wnioskodawca otrzyma 0 pkt. 

 Kryterium jest mierzalne, pozwalające przypisać na podstawie dokumentacji 

(wniosek, załączniki) określoną ilość punktów, adekwatne do diagnozy, wskazującej na brak 

ofert dla osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

5. Do wniosku załączono dokumenty potwierdzające założone koszty, m.in. kosztorys/y 

inwestorski/e,  ofertę/y, fakturę/y dla każdego z zaplanowanych wydatków  0 albo 5 pkt. 

 

 W ramach kryterium preferowane będą operacje, w których będzie można określić 

racjonalność wydatków dla danej operacji. Dane kryterium będzie weryfikowane na 

podstawie wniosku o dofinansowanie oraz załączników do wniosku (np. kosztorysy, oferty, 

faktury) dla każdego z zaplanowanych wydatków. Przyjęte założenia pozwolą punktować 

operacje, które udokumentują, że założone we wniosku kwoty są kosztami racjonalnymi, 

rynkowymi. Jeśli wnioskodawca załączy min. jeden dokument potwierdzający przyjęty 

poziom cen do danego kosztu otrzyma 5 pkt. W innym przypadku wnioskodawca otrzyma              

0 pkt.  

 Dane kryterium jest mierzalne, pozwalające przypisać operacji określoną ilość 

punktów na podstawie dokumentacji (wniosku i załączników), adekwatne do analizy SWOT, 

która wskazuje na duże zapotrzebowanie społeczności w pozyskiwaniu środków unijnych 

oraz ograniczona ilość środków unijnych z PROW.  

 

6. Realizacja operacji spowoduje powstanie nowych miejsc pracy przy otrzymaniu kwoty 

premii w wysokości  50 000,00 PLN:         0 albo 20 pkt. 

 

- 2 miejsca pracy i powyżej     20 pkt. 

- 1 miejsce pracy                       0 pkt. 

 

 W ramach kryterium preferowane będą operacje, które przyczynią się do powstawania 

nowych miejsc pracy. Ustalono dwa przedziały wielkości. Jeśli wnioskodawca na podstawie 

zapisów złożonej dokumentacji (wniosku o przyznanie pomocy, załączników) wskaże, że 

powstaną 2 miejsca pracy i powyżej - to uzyska 20 pkt. W przypadku wskazania jednego 

miejsca pracy - otrzyma 0 pkt. Jeśli wnioskodawca zakłada, że oprócz samozatrudnienia 

stworzy jeszcze  jedno nowe miejsce pracy należy to interpretować jako  powstanie nowych            

2 miejsc pracy.  

 Samozatrudnienie traktowane jest, jako powstanie jednego miejsca pracy pod 

warunkiem zgłoszenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia 

emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów 

o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym 

ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. 

 Premiowane są operacje, które przewidują utworzenie 2 miejsc pracy i powyżej                               

w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne oraz utrzymanie tych miejsc pracy przez co 

najmniej 2 lata od płatności końcowej  i zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub 

spółdzielczej umowy o pracę (zatrudnienie na podstawie umowy nie dotyczy 
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samozatrudnienia).Wnioskodawca w ramach niniejszego kryterium będzie musiał 

zadeklarować zawarcie umowy o pracę na pełen etat (lub spółdzielczej umowy o pracę)                               

z pracownikiem, które będzie przypadało w okresie miedzy podpisaniem umowy                                 

o przyznanie pomocy a wypłatą płatności końcowej. W danym okresie powinno nastąpić 

rozpoczęcie świadczenia pracy przez pracownika na rzecz pracodawcy. Utrzymanie miejsca 

pracy powstałego w wyniku zawartej umowy o pracę (lub spółdzielczej umowy o pracę), 

przez co najmniej 2 lata od wypłaty płatności końcowej.  

 Weryfikacja kryterium na podstawie dokumentacji (wniosek o przyznanie pomocy/ 

załączniki). 

 Dane kryterium wychodzi naprzeciw zapisom analizy SWOT, mówiącym o słabej 

stronie obszaru LGD w postaci wysokiego bezrobocia, zagrożenia w postaci emigracji 

młodych mieszkańców obszaru w celach zarobkowych, zagrożenia w postaci dalszego 

ubożenia mieszkańców. Kryterium jest mierzalne, pozwala określić ile miejsc pracy 

powstanie i jaka liczba punktów może zostać przyznana. 

 

7. Wnioskodawca brał udział w doradztwie organizowanym przez Stowarzyszenie LGD 

Dorzecza Zgłowiączki w ramach danego naboru   0 albo 5pkt. 

 W ramach kryterium wnioskodawca otrzymuje punkty, jeśli skorzystał z doradztwa 

świadczonego przez pracowników biura LGD w ramach konkursu, na który składa wniosek            

o udzielenie wsparcia. Przy udzielaniu punktów weryfikowanya jest rejestr doradztwa lista 

doradztwa i nr konkursu, na który wnioskodawca złożył wniosek. Jeśli wnioskodawca brał 

udział                            w doradztwie otrzyma 5 pkt, jeśli nie – 0 pkt. 

 Kryterium jest mierzalne, bowiem na podstawie dokumentów (lrejestr doradztwaista 

doradztwa) pozwala przypisać operacji określoną ilość punktów, adekwatne do analizy 

SWOT, ponieważ jego zastosowanie zwiększa szanse na przygotowanie wysokiej, jakości 

dokumentacji do wniosków o dofinansowanie, co pozwoli wykorzystać maksymalnie 

wskazane w analizie SWOT malejące możliwości dostępu do środków finansowych.  

 

 

8. Operacja dotyczy wprowadzenia nowych lub udoskonalonych usług turystycznych                         

0 albo 5 pkt. 

 

 Operacja zapewnia wprowadzenie nowej lub udoskonalonej usługi turystycznej tj. 

społecznie pożytecznej czynności służącej zaspokajaniu potrzeb turystycznych materialnych 

(np. komunikacyjnych, noclegowych) i niematerialnych, czyli duchowych (kulturalno-

rozrywkowych) człowieka. Przez usługi turystyczne rozumie się zarówno usługi 

przewodnickie, hotelarskie, jak i wszystkie inne usługi świadczone turystom lub 

odwiedzającym. 

Usługi przewodnickie – to oprowadzenie po wybranych obszarach, miejscowościach                         

i obiektach, a także udzielanie o nich informacji. Usługi hotelarskie natomiast to krótkotrwałe 

ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych.  

 Kryterium będzie weryfikowane na podstawie wniosku o przyznanie pomocy wraz                          

z załącznikami. Jeśli wnioskodawca wskaże, że wprowadza nową lub udoskonaloną usługę 

turystyczną  to otrzyma 5 pkt. Jeśli z wniosku i załączników nie będzie to wynikało, to 

wnioskodawca otrzyma 0 pkt.  

 Kryterium jest mierzalne, bowiem pozwala przypisać operacji określoną ilość 

punktów na podstawie dokumentacji (wniosku/załączników), adekwatne do diagnozy 
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obszaru, wskazującej na szanse na rozwój agroturystyki w oparciu o infrastrukturę 

rekreacyjno-wypoczynkową oraz bogactwo krajobrazowo - przyrodnicze regionu. 

 

9. Wnioskodawca w opisie operacji zawarł informacje o promocji projektu i LGD                            

0 albo 5 pkt. 

 

 W ramach danego kryterium oceniane będzie czy wnioskodawca zakłada promocję 

realizowanego projektu i LGD (LSR). Informowanie o pomocy z otrzymanej z UE jest 

obowiązkiem Beneficjenta, a koszty ponoszone w związku z tym na przygotowanie tablic 

informacyjnych i bilbordów (przygotowanych zgodnie z księgą wizualizacji) są nie 

kwalifikowalne. LGD w ramach tego kryterium premiuje wyłącznie operacje, które dane 

kryterium będą realizowały poprzez stronę internetową, prasę. LGD nie premiuje operacji, 

które zamieszczają informacje o promocji projektu i LGD na tablicach informacyjnych, czy 

bilbordach. 

 Preferowane będą operacje, które dane kryterium będą realizowały poprzez stronę 

internetową, prasę. Zawarte w tych mediach informacje winny zawierać, co najmniej: nazwę        

i logo Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki, loga programów w ramach których 

dofinansowana jest operacja Kryterium będzie spełnione, jeśli wnioskodawca we wniosku, 

załącznikach opisze w jaki sposób będzie promował operację i LGD. Jest to istotne kryterium, 

bowiem pozwala na rozpromowanie operacji realizowanej ze środków unijnych                               

za pośrednictwem LGD.  

 Dane kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych we 

wniosku/załącznikach. Jeśli kryterium jest spełnione wnioskodawca otrzyma 5 pkt , jeśli nie  - 

0 pkt. 

 Dane kryterium jest mierzalne – pozwala przypisać operacji określoną ilość punktów 

na podstawie informacji zawartych w dokumentach, adekwatne do diagnozy obszaru, 

wskazującej w analizie SWOT na szansę dla LGD, poprzez systematyczne i konsekwentne 

promowanie regionalnych tradycji. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiono lokalne kryteria wyboru operacji (PROW)  

Zakres tematyczny:  Rozwijanie działalności gospodarczej 

 

L.P.  

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI (PROW) Zakres 

tematyczny– Rozwijanie działalności gospodarczej 

Punktacja 



14 

 

1.  

Wnioskodawca posiada siedzibę lub dodatkowe miejsce prowadzenia 

działalności na obszarze LGD przez okres  min. 2 lata przed dniem 

złożenia wniosku  o dofinansowanie. 

 

Uwagi: Wnioskodawca powinien załączyć kserokopię dokumentów 

potwierdzających miejsce prowadzenia działalności. 

0 albo 10 

2. Wnioskodawca (bądź pracownik wnioskodawcy odpowiedzialny za 

napisanie wniosku, zatrudniony w jego instytucji /firmie) brał udział w 

szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza 

Zgłowiączki poświęconemu danemu konkursowi. 

Uwagi: Weryfikacja na podstawie listy obecności.  

0 albo 5 

3. Wnioskodawca pochodzi z grupy defaworyzowanej wskazanej w LSR. 0 albo 10 

4. Do wniosku załączono dokumenty potwierdzające założone koszty, 

m.in. kosztorys/y inwestorski/e, ofertę/y, fakturę/y dla każdego z 

zaplanowanych wydatków. 

0 albo 5 

5. Realizacja operacji spowoduje powstanie (w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne) nowych miejsc pracy*:  

0 albo 5 

albo 10 

albo15 

- powyżej 3 miejsc pracy    15 

- powyżej 2 miejsc pracy do 3 miejsc pracy włącznie 10 

- powyżej 1 miejsca pracy do 2 miejsc pracy włącznie  5 

-  1 miejsce pracy 0 

Informacje: 

*Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę na okres 

zgodny z Rozporządzeniem (tj. Rozwijanie działalności – utrzymanie miejsca pracy  

przez co najmniej 3 lata od wypłaty płatności końcowej).  

6. Wnioskodawca (bądź pracownik wnioskodawcy odpowiedzialny za 

napisanie wniosku, zatrudniony w jego instytucji) brał udział                

w doradztwie organizowanym przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza 

Zgłowiączki w ramach danego naboru. 

Uwagi: Weryfikacja na podstawie listy.rejestru doradztwa. 

0 albo 5 

7. 
Wnioskodawca w opisie operacji zawarł informacje o promocji 

projektu i LGD. 

Uwagi: Preferowane będą operacje, które dane kryterium będą realizowały 

poprzez stronę internetową, prasę. 

0 albo 5 

8. 
Operacja dotyczy wprowadzenia nowych lub udoskonalonych usług 

turystycznych.  

0 albo 5 
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9. Projekt dotyczy następujących branż: 

- strefa produkcyjna – w wyniku operacji powstaje nowy produkt    

  materialny 

- opieki nad osobami starszymi (z wyłączeniem usług  

  jednoosobowych) 

- zdrowotne i prozdrowotne (świadczenia medyczne) 

- budownictwa 

- remontów i naprawy samochodów, motocykli, sprzętu rolniczego  

- budownictwa drogowego 

- zagospodarowania terenów zieleni 

- działalność związana z zakwaterowaniem 

- działalność usługowa związana z wyżywieniem 

Wyjaśnienie: Kryterium jest spełnione, gdy projekt dotyczy przynajmniej 

jednej ze wskazanych branż. 

0 albo 20 

 
Maksymalna ilość punktów:  80  

Minimalna ilość punktów niezbędna do wyboru projektu: 30  

 

Uzasadnienie kryteriów: 

1. Wnioskodawca posiada siedzibę lub dodatkowe miejsce prowadzenia działalności na 

obszarze LGD  przez okres  min. 2 lata przed dniem założenia wniosku                                     

o dofinansowanie       0 albo 10 pkt  

 

 Zgodnie z rozporządzeniem szczegółowym dla poddziałania 19.2 (Rozporządzeniem 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 24 września 2015r w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z póź.zm.) wymagane 

minimum to, aby wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w okresie 3 lat 

poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznaje pomocy wykonywaną łącznie, co 

najmniej przez 365 dni. 

 

 W ramach kryterium preferuje się wnioskodawców, którzy posiadają siedzibę lub 

dodatkowe miejsce prowadzenia działalności przez okres min. 2 lata na obszarze LGD przed 

dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie 

informacji zawartych we wniosku / załącznika do wniosku.   

Jeśli wnioskodawca spełni dane kryterium otrzyma 10 pkt., jeśli kryterium nie 

zostanie spełnione - otrzyma 0 pkt. 

Kryterium to jest adekwatne do analizy SWOT i  mierzalne, pozwala bowiem na 

precyzyjne określenie czy miejsce zameldowania  znajduje się na obszarze LGD  przez okres 

min. 2 lat i z  tego tytułu wnioskodawcy przypisuje się określoną liczbę punktów. Co więcej, 

poprzez promowanie przedsiębiorców z obszaru objętego LSR, jest odpowiedzią na 

zdefiniowaną w SWOT słabość obszaru LGD polegającą na niskim poziomie rozwoju 

lokalnych przedsiębiorstw oraz działalności pozarolniczej.  

 

 

2. Wnioskodawca (bądź pracownik wnioskodawcy odpowiedzialny za napisanie 

wniosku, zatrudniony w jego instytucji/firmie) brał udział w szkoleniu 

organizowanym przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki poświęconemu 

danemu konkursowi 0 albo 5 pkt. 
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 W ramach kryterium preferuje się wnioskodawców, którzy biorą udział w szkoleniach 

dotyczących naboru. Dane kryterium będzie weryfikowane na podstawie listy obecności ze 

szkoleń.  Jeżeli wnioskodawca bądź jego pracownik będzie uczestniczył w szkoleniu 

organizowanym przez LGD dotyczącym danego naboru otrzyma 5 pkt., jeśli nie będzie brał 

udziału w szkoleniu, to otrzyma 0 pkt. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie listy 

obecności ze szkolenia. W przypadku uczestnictwa w szkoleniu pracownika wnioskodawcy 

konieczne jest dołączenie oświadczenia wnioskodawcy o zatrudnieniu pracownika. 

 Dane kryterium jest adekwatne do analizy SWOT i mierzalne, pozwalające przypisać 

operacji określoną ilość punktów na podstawie dokumentacji (lista obecności). Jego 

zastosowanie zwiększa szanse na przygotowanie wysokiej jakości dokumentacji do wniosków                             

o dofinansowanie, co pozwoli wykorzystać maksymalnie wskazane w analizie SWOT 

malejące możliwości dostępu do środków finansowych. 

 

3. Wnioskodawca  pochodzi z grupy  defaworyzowanej wskazanej w LSR   0 albo 10 pkt. 

 

 W ramach danego kryterium preferuje się, by wnioskodawca pochodził z grypy 

defaworyzowanej określonej w LSR. Kryterium ma zastosowanie do jednoosobowych 

działalności gospodarczych jak również do spółek jawnych i cywilnych. W przypadku spółek 

kryterium muszą spełnić wszyscy wspólnicy. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 

informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy, załącznika do wniosku. Jeśli na 

podstawie zapisów złożonej dokumentacji (wniosku, załącznika) wnioskodawca wykaże, że 

należy do grupy defaworyzowanej otrzyma 10 pkt. W przypadku braku wskazania tych 

informacji we wniosku lub załączniku wnioskodawca otrzyma 0 pkt. 

 Kryterium jest mierzalne, pozwalające przypisać na podstawie dokumentacji 

(wniosek, załącznik) określoną ilość punktów, adekwatne do diagnozy, wskazującej na 

istnienie grup  defaworyzowanych w zakresie dostępu do aktywności społecznych oraz rynku 

pracy, w tym brak ofert dla osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

4. Do wniosku załączono dokumenty potwierdzające założone koszty, m.in. kosztorys/y 

inwestorski/e, ofertę/y, fakturę/y dla każdego z zaplanowanych wydatków   0 albo 5 pkt. 

 

 W ramach kryterium preferowane będą operacje, w których będzie można określić 

racjonalność wydatków dla danej operacji. Dane kryterium będzie weryfikowane na 

podstawie wniosku o dofinansowanie oraz załączników do wniosku ( np. kosztorysy, oferty, 

faktury) dla każdego z zaplanowanych wydatków. Przyjęte założenia pozwolą punktować 

operacje, które udokumentują, że założone we wniosku kwoty są kosztami racjonalnymi, 

rynkowymi. Jeśli wnioskodawca załączy min. 1 dokument potwierdzający przyjęty poziom 

cen do danego kosztu otrzyma 5 pkt.  W innym przypadku wnioskodawca otrzyma 0 pkt.  

 Dane kryterium jest mierzalne, pozwalające przypisać operacji określoną ilość 

punktów na podstawie dokumentacji (wniosku, załączników), adekwatne do analizy SWOT, 

która wskazuje na duże zapotrzebowanie społeczności w pozyskiwaniu środków unijnych 

oraz ograniczona ilość środków unijnych z PROW.  
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5. Realizacja operacji spowoduje powstanie (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne) 

nowych miejsc pracy*: 0 albo 5 albo 10 albo 15 pkt. 

 

- powyżej 3 miejsc pracy  - 15 pkt. 

- powyżej 2 miejsc pracy do 3 miejsc pracy włącznie – 10 pkt. 

- powyżej 1 miejsca pracy do 2 miejsc pracy włącznie – 5 pkt. 

- 1 miejsce pracy- 0 pkt. 

 

 W ramach kryterium preferowane będą operacje, które przyczynią się do powstania 

nowych miejsc pracy. W związku z powyższym ustalono 4 przedziały wielkości, w zależności 

od ilości nowych miejsc pracy wskazanych przez wnioskodawcę. Jeśli na podstawie 

złożonych dokumentów (wniosek, załącznik) wnioskodawca wskaże, że powstanie powyżej 3 

miejsc pracy, to uzyska 15 pkt. Jeśli wskaże, że powstanie powyżej dwóch miejsc pracy do 3 

włącznie, to uzyska 10 pkt. W przypadku wskazania powyżej 1 miejsca pracy do 2 miejsc 

pracy włącznie uzyska 5 pkt. Jeśli z dokumentacji będzie wynikało, że wnioskodawca  

utworzy 1 miejsce pracy, to otrzyma 0 pkt. 

Przyjęte założenia pozwalają wyżej punktować operacje, które przyczynią się do tworzenia 

większej ilości miejsc pracy od wymaganego minimum.   

 Kryterium to wychodzi naprzeciw zapisom analizy SWOT, mówiącym o słabej stronie 

obszaru LGD w postaci wysokiego bezrobocia, zagrożenia w postaci dalszego wzrostu  

bezrobocia, zagrożenia w postaci emigracji młodych mieszkańców w celach zarobkowych.  

 Dane kryterium jest, więc adekwatne do diagnozy obszaru i mierzalne, bowiem 

pozwala określić, jaka ilość miejsc pracy powstanie i ile punktów może otrzymać dana 

operacja w ramach danego kryterium. 

 

6. Wnioskodawca (bądź pracownik wnioskodawcy odpowiedzialny za napisanie wniosku, 

zatrudniony w jego instytucji) brał udział w doradztwie organizowanym przez 

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach danego naboru          0 albo 5pkt. 

  
  

6.  

 

 W ramach kryterium wnioskodawca otrzymuje punkty, jeśli skorzystał z doradztwa 

świadczonego przez pracowników biura LGD w ramach konkursu, na który składa wniosek                 

o udzielenie wsparcia. Przy udzielaniu punktów weryfikowanya jest lista doradztwa rejestr 

doradztwa i nr konkursu, na który wnioskodawca złożył wniosek.  W przypadku uczestnictwa 

w doradztwie pracownika wnioskodawcy konieczne jest również dołączenie oświadczenia 

wnioskodawcy               o zatrudnieniu pracownika. Jeśli wnioskodawca (bądź jego 

pracownik) brał udział                              w doradztwie, to otrzyma 5 pkt , jeśli nie – 0 pkt. 

 Kryterium jest mierzalne, bowiem na podstawie dokumentacji (rejestr doradztwalista 

doradztwa) pozwala przypisać operacji określoną ilość punktów, adekwatne do analizy 

SWOT. Jego zastosowanie zwiększa szanse na przygotowanie wysokiej jakości dokumentacji 

do wniosków                              o dofinansowanie, co pozwoli wykorzystać maksymalnie 

wskazane w analizie SWOT malejące możliwości dostępu do środków finansowych. 
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7. Wnioskodawca w opisie operacji zawarł informacje o promocji projektu i LGD                             

0 albo 5 pkt. 

  

 W ramach danego kryterium oceniane będzie czy wnioskodawca zakłada promocję 

realizowanego projektu i LGD (LSR). Informowanie o pomocy z otrzymanej z UE jest 

obowiązkiem Beneficjenta, a koszty ponoszone w związku z tym na przygotowanie tablic 

informacyjnych i bilbordów (przygotowanych zgodnie z księgą wizualizacji) są nie 

kwalifikowalne. LGD w ramach tego kryterium premiuje wyłącznie operacje, które dane 

kryterium będą realizowały poprzez stronę internetową, prasę. LGD nie premiuje operacji, 

które zamieszczają informacje o promocji projektu i LGD na tablicach informacyjnych, czy 

bilbordach. 

 Preferowane będą operacje, które dane kryterium będą realizowały poprzez stronę 

internetową, prasę. Zawarte w tych mediach informacje winny zawierać, co najmniej: nazwę  

i logo Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki, loga programów w ramach których 

dofinansowana jest operacja Kryterium będzie spełnione, jeśli wnioskodawca we wniosku, 

załącznikach opisze w jaki sposób będzie promował operację i LGD. Jest to istotne kryterium, 

bowiem pozwala na rozpromowanie operacji realizowanej ze środków unijnych za 

pośrednictwem LGD. Dane kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji 

zawartych we wniosku/załącznikach. Jeśli kryterium jest spełnione wnioskodawca otrzyma              

5 pkt , jeśli nie  - 0 pkt. 

 

 Dane kryterium jest mierzalne – pozwala przypisać operacji określoną ilość punktów 

na podstawie informacji zawartych w dokumentach, adekwatne do diagnozy obszaru, 

wskazującej w analizie SWOT na szansę dla LGD, poprzez systematyczne i konsekwentne 

promowanie regionalnych tradycji. 

 

8. Operacja dotyczy wprowadzenia nowych lub udoskonalonych usług turystycznych                         

0 albo 5 pkt.  

 

 Operacja zapewnia wprowadzenie nowej lub udoskonalonej usługi turystycznej tj. 

społecznie pożytecznej czynności służącej zaspokajaniu potrzeb turystycznych materialnych 

(np. komunikacyjnych, noclegowych) i niematerialnych, czyli duchowych (kulturalno-

rozrywkowych) człowieka.  Przez usługi turystyczne rozumie się zarówno usługi 

przewodnickie, hotelarskie, jak i wszystkie inne usługi świadczone turystom lub 

odwiedzającym. 

Usługi przewodnickie – to oprowadzenie po wybranych obszarach, miejscowościach                         

i obiektach, a także udzielanie o nich informacji. Usługi hotelarskie natomiast to krótkotrwałe 

ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych.  

 Kryterium będzie weryfikowane na podstawie wniosku o przyznanie pomocy wraz                           

z załącznikami. Jeśli wnioskodawca wskaże, że wprowadza nową  lub udoskonaloną usługę 

turystyczną  to otrzyma 5 pkt. Jeśli z wniosku i załączników nie będzie to wynikało, to 

wnioskodawca otrzyma 0 pkt.  

 Kryterium jest mierzalne, bowiem pozwala przypisać operacji określoną ilość 

punktów na podstawie dokumentacji (wniosku i załączników), adekwatne do diagnozy 

obszaru wskazującej na szanse na rozwój agroturystyki w oparciu o infrastrukturę 

rekreacyjno-wypoczynkową oraz bogactwo krajobrazowo - przyrodnicze regionu. 

 

9. Projekt dotyczy następujących branż:                                         0 albo 20 pkt. 
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- strefa produkcyjna – w wyniku operacji powstaje nowy produkt materialny 

- opieki nad osobami starszymi (z wyłączeniem usług jednoosobowych) 

- zdrowotne i prozdrowotne (świadczenia medyczne) 

- budownictwa 

- remontów i naprawy samochodów, motocykli, sprzętu rolniczego  

- budownictwa drogowego, 

- zagospodarowania  terenów zielonych 

- działalność związana zakwaterowaniem 

- działalność usługowa zawiązana z wyżywieniem. 

 

 W ramach kryterium wspierane będą następujące branże: strefa produkcyjna                      

(w wyniku operacji powstaje nowy produkt materialny); opieki nad osobami starszymi                     

(z wyłączeniem usług jednoosobowych);  zdrowotne i prozdrowotne (świadczenia medyczne);  

budownictwa; remontów i naprawy samochodów, motocykli, sprzętu rolniczego; 

budownictwa drogowego, zagospodarowania terenów zieleni, działalność wiązana                    

z zakwaterowaniem, działalność usługowa związana z wyżywieniem.  

 

 Kryterium jest spełnione, gdy wniosek dotyczy wspierania, co najmniej jednej branży 

wskazanych powyżej a branża ta ujęta jest we wniosku/załącznikach do wniosku, jako 

podstawowy przedmiot i zakres działalności gospodarczej (wg PKD). Ponadto wydatki ujęte 

w zestawieniu przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji (biznes plan) 

dotyczą tylko tej branży wówczas wnioskodawca otrzyma 20 pkt. W przypadku, gdy wniosek 

nie dotyczy wspierania, co najmniej jednej branży wskazanej powyżej wnioskodawca 

otrzyma - 0 pkt.   

W ramach niniejszego kryterium nie premiowana będzie działalność polegająca na sprzedaży 

materiałów i urządzeń budowlanych. 

Dane kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku                    

o przyznanie pomocy/ załącznikach do wniosku. 

 

 Dane kryterium jest mierzalne, ponieważ pozwala przypisać określoną ilość punktów 

na podstawie złożonej dokumentacji. Kryterium jest również adekwatne do diagnozy, 

zawartej w Rozdziale 3 przygotowanej Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD Dorzecza 

Zgłowiączki, wskazującej branże wymagające szczególnej opieki oraz sformalizowanych 

instrumentów wsparcia finansowego.  

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiono lokalne kryteria wyboru operacji (RPO7) 

Zakres tematyczny – działania w ramach gminnych/lokalnych programów rewitalizacji 

 

L.P. LOKALNE KRYTERIA WYBORU  OPERACJI (RPO7) Zakres 

tematyczny – działania w ramach gminnych/lokalnych programów 

rewitalizacji 

 

Punktacja 
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1.  

Siedziba wnioskodawcy /siedziba prowadzonej działalności 

znajduje się na obszarze Stowarzyszenia LGD Dorzecza 

Zgłowiączki. 

(Uwagi: weryfikacja na podstawie wniosku/załącznika do wniosku. 

0 albo 5 

2. Wnioskodawca (bądź pracownik wnioskodawcy odpowiedzialny za 

napisanie wniosku, zatrudniony w jego instytucji) brał udział w 

szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza 

Zgłowiączki poświęconemu danemu konkursowi. 

Uwagi: Weryfikacja na podstawie listy obecności. 

0 albo 5 

3. Wnioskodawca (bądź pracownik wnioskodawcy odpowiedzialny za 

napisanie wniosku, zatrudniony w jego instytucji) brał udział w 

doradztwie organizowanym przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza 

Zgłowiączki w ramach danego konkunaborsu. 

Uwagi: Weryfikacja na podstawie listyrejestru doradztwa. 

0 albo 5 

4. Do wniosku załączono dokumenty potwierdzające założone koszty, 

m.in. kosztorys/y inwestorski/e, ofertę/y, fakturę/y dla każdego z 

zaplanowanych wydatków. 

0 albo 5 

5. Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska lub klimatu.  

Wyjaśnienie: Wnioskodawca opisał we wniosku/, załącznikach 

zaplanowane działania i narzędzia, które wpłyną na realizację danego 

kryterium. 

Uwagi: Przeciwdziałanie zmianom klimatu zachodzi poprzez 

wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu 

ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne. 

W przypadku organizacji wykonywania usług, zastosowane będą 

rozwiązania służące oszczędności energii, wody w sposób 

niskoemisyjny (nie będą punktowane operacje zakładające tylko 

rozwiązania w postaci zainstalowania oświetlenia energooszczędnego– 

z wyłączeniem oświetlenia wykorzystującego odnawialne źródła 

energii).  
). 

0 albo 5 

6. 
Wnioskodawca w opisie operacji zawarł informacje                    o 

promocji projektu i LGD 

Uwagi: Każdy beneficjent ubiegający się o wsparcie ze środków UE 

zobowiązany jest do informowania opinii publicznej o tym, że 

realizacja danego przedsięwzięcia była możliwa między innymi dzięki 

unijnej pomocy finansowej. Beneficjent jest zobowiązany do 

wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z 

zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie w formie zaliczki i 

refundacji Projektu.  

Preferowane będą operacje, które dane kryterium będą realizowały 

poprzez stronę internetową, prasę. 

LGD nie premiuje operacji, które zamieszczają informacje o projekcie 

na stronie internetowej, prasie a informacja ta nie zawiera nazwy i 

logo Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki.Uwagi: 

Preferowane będą operacje, które dane kryterium będą realizowały 

poprzez stronę internetową, prasę. 

0 albo 5 



21 

 

7. 
Operacja przyczyni się do dostosowania obiektów do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościamią lub z ograniczoną mobilnością ruchową. 

0 albo 10 

8. 
Gotowość techniczna realizacji operacji. 

Uwaga: Weryfikacja na podstawie wniosku i załącznika do 

wniosku 

0 albo 5 

 
Maksymalna ilość punktów: 405  

Minimalna ilość punktów niezbędna do wyboru projektu: 25  

 

 

Uzasadnienie kryteriów: 

1. Siedziba wnioskodawcy/siedziba prowadzonej działalności znajduje się na obszarze 

Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki  0 albo 5 pkt. 

 

 W ramach kryterium preferuje się wnioskodawców, którzy mają siedzibę/prowadzą 

działalność na terenie Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki. Kryterium będzie 

weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku/załącznika do wniosku. Z 

przedłożenia załącznika zwolnione są JST. 

Jeśli wnioskodawca spełni dane kryterium otrzyma 5 pkt., jeśli kryterium nie zostanie 

spełnione - otrzyma 0 pkt. 

 Kryterium to  jest adekwatne do analizy SWOT  i  mierzalne, pozwala bowiem na 

precyzyjne określenie czy siedziba wnioskodawcy/siedziba prowadzonej dzielności  znajduje 

się na obszarze LGD  i z tego tytułu wnioskodawcy przypisuje się określoną liczbę punktów. 

 

2. Wnioskodawca (bądź pracownik wnioskodawcy odpowiedzialny za napisanie wniosku, 

zatrudniony w jego instytucji) brał udział w szkoleniu organizowanym przez 

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki poświęconemu danemu konkursowi                    

0 albo 5 pkt. 

 

 W ramach kryterium preferuje się wnioskodawców, którzy biorą udział w 

szkoleniuach dotyczących danego konkursunaboru. Dane kryterium będzie weryfikowane na 

podstawie listy obecności ze szkoleń. Jeżeli wnioskodawca bądź jego pracownik będzie 

uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez  LGD dotyczącym danego konkursunaboru 

otrzyma  5 pkt., jeśli nie będzie brał udziału w szkoleniu, to otrzyma 0 pkt. 

  Kryterium weryfikowane będzie na podstawie listy obecności ze szkolenia. W 

przypadku uczestnictwa w szkoleniu pracownika wnioskodawcy konieczne jest dołączenie 

oświadczenia wnioskodawcy o zatrudnieniu pracownika. 

 Dane kryterium jest adekwatne do analizy SWOT i mierzalne, pozwalające przypisać 

operacji określoną ilość punktów na podstawie dokumentacji (lista obecności). Ponadto jego 

zastosowanie zwiększa szanse na przygotowanie przez przeszkolonych wnioskodawców 

wysokiej, jakości dokumentacji do wniosków o dofinansowanie, co pozwoli wykorzystać 

maksymalnie wskazane w analizie SWOT malejące możliwości dostępu do środków 

finansowych. 
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3. Wnioskodawca (bądź pracownik wnioskodawcy odpowiedzialny za napisanie wniosku, 

zatrudniony w jego instytucji) brał udział w doradztwie organizowanym przez 

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach danego konkursu naboru   0 albo 

5 pkt. 

  

 W ramach kryterium wnioskodawca otrzymuje punkty, jeśli skorzystał z doradztwa 

świadczonego  przez pracowników biura LGD w ramach danego konkursu, na który składa 

wniosek   o udzielenie wsparcia. Przy udzielaniu punktów weryfikowanya jest rejestrlista 

doradztwa    i nr konkursu, na który wnioskodawca złożył wniosek.   W przypadku 

uczestnictwa                         w doradztwie pracownika wnioskodawcy konieczne jest również 

dołączenie oświadczenia wnioskodawcy             o zatrudnieniu pracownika.   

 Jeśli wnioskodawca (bądź jego pracownik) brał udział                         w doradztwie, to 

otrzyma 5 pkt, jeśli nie – 0 pkt. 

 Kryterium jest mierzalne, bowiem na podstawie dokumentacji (rejestr doradztwalista 

doradztwa) pozwala przypisać operacji określoną ilość punktów, adekwatne do analizy 

SWOT, ponieważ jego zastosowanie zwiększa szanse na przygotowanie przez 

przeszkolonych wnioskodawców wysokiej jakości dokumentacji do wniosków o 

dofinansowanie, co pozwoli wykorzystać maksymalnie wskazane w analizie SWOT malejące 

możliwości dostępu do środków finansowych. 

 

4. Do wniosku załączono dokumenty potwierdzające założone koszty, m.in. kosztorys/y 

inwestorski/e,  ofertę/y, fakturę/y dla każdego z zaplanowanych wydatków  0 albo 5 pkt. 

 

 W ramach kryterium preferowane będą operacje, w których będzie można określić 

racjonalność wydatków dla danej operacji. Dane kryterium będzie weryfikowane na 

podstawie wniosku o dofinansowanie oraz załączników do wniosku (np. kosztorysy, oferty, 

faktury) dla każdego z zaplanowanych wydatków. Przyjęte założenia pozwolą punktować 

operacje, które udokumentują, że założone we wniosku kwoty są kosztami racjonalnymi, 

rynkowymi. Jeśli wnioskodawca załączy min. 1 dokument potwierdzający przyjęty poziom 

cen do danego kosztu otrzyma 5 pkt. W innym przypadku wnioskodawca otrzyma 0 pkt.  

 Dane kryterium jest mierzalne, pozwalające przypisać operacji określoną ilość 

punktów na podstawie dokumentacji (wniosku/załączników), adekwatne do analizy SWOT, 

która wskazuje na duże zapotrzebowanie społeczności w pozyskiwaniu środków unijnych 

oraz ograniczona ilość środków unijnych z PROW. 

 

5. Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub 

klimatu    0 albo 5 pkt. 

 

 W ramach kryterium preferowane będą operacje zakładające zastosowanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu, przy czym przeciwdziałanie zmianom 

klimatu zachodzi poprzez wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń                  

i sprzętu ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne. W przypadku 

organizacji wykonywania usług, zastosowane będą rozwiązania służące oszczędności energii, 

wody w sposób niskoemisyjny (nie będą punktowane operacje zakładające tylko rozwiązania 

w postaci zainstalowania oświetlenia energooszczędnego – z wyłączeniem oświetlenia 

wykorzystującego odnawialne źródła energii).  

). 

W ramach kryterium premiowane będą tylko te operacje, które we wniosku/opisie operacji 

zawierają koszty potwierdzające zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska  

i klimatu. 
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 Kryterium będzie spełnione, jeśli wnioskodawca opisze w dokumentacji (wniosku                       

i załączniku do wniosku: „OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE ZASTOSOWANIA                          

W RAMACH REALIZACJI OPERACJI ROZWIAZAŃ SPRZYJAJĄCYCH OCHRONIE 

ŚRODOWISKA LUB KLIMATU”) zaplanowane działania i narzędzia sprzyjające ochronie 

środowiska lub klimatu, wówczas otrzyma 5 pkt., jeśli nie spełni  kryterium– otrzyma 0 pkt. 

  

Kryterium będzie spełnione, jeśli wnioskodawca opisze w dokumentacji (wniosku/ 

załącznikach) zaplanowane działania i narzędzia sprzyjające ochronie  środowiska lub 

klimatu, wówczas otrzyma 5 pkt., jeśli nie spełni  kryterium– otrzyma 0 pkt. 

 Kryterium jest mierzalne pozwalające przypisać operacji określoną ilość punktów na 

podstawie informacji zawartych we wniosku, adekwatne do diagnozy, zwracającej uwagę na 

jedną z najmocniejszych stron obszaru LGD, tj. czystość otoczenia i środowiska naturalnego 

sprzyjającego rozwojowi gospodarstw agroturystycznych. 

 

1) Wnioskodawca w opisie operacji zawarł informacje o promocji projektu i LGD                      

0 albo 5 pkt. 

6.  

  W ramach danego kryterium oceniane będzie czy wnioskodawca zakłada w 

wyniku otrzymania dofinansowania promocję realizowanego projektu i LGD (LSR). Każdy 

beneficjent ubiegający się o wsparcie ze środków UE zobowiązany jest do informowania 

opinii publicznej o tym, że realizacja danego przedsięwzięcia była możliwa między innymi 

dzięki unijnej pomocy finansowej. Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków 

informacyjnych i promocyjnych zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie 

w formie zaliczki i refundacji Projektu.  

  Preferowane będą operacje, które dane kryterium będą realizowały poprzez stronę 

internetową, prasę. Zawarte w tych mediach informacje winny zawierać, co najmniej: nazwę        

i logo Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki, loga programów w ramach, których 

dofinansowana jest operacja. Kryterium będzie spełnione, jeśli wnioskodawca we wniosku, 

załącznikach opisze, w jaki sposób będzie promował operację i LGD. LGD nie premiuje 

operacji, które zamieszczają informacje o projekcie na stronie internetowej, prasie                          

a informacja ta nie zawiera nazwy i logo Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki.  

  Jest to istotne kryterium, bowiem pozwala na rozpromowanie operacji realizowanej 

ze środków unijnych za pośrednictwem LGD. Dane kryterium będzie weryfikowane na 

podstawie informacji zawartych we wniosku/załącznikach. Jeśli kryterium jest spełnione 

wnioskodawca otrzyma 5 pkt , jeśli nie  - 0 pkt. 

 Dane kryterium jest mierzalne – pozwala przypisać operacji określoną ilość punktów 

na podstawie informacji zawartych w dokumentach, adekwatne do diagnozy obszaru, 

wskazującej w analizie SWOT na szansę dla LGD, poprzez systematyczne i konsekwentne 

promowanie regionalnych tradycji. 

 

6.7.  Operacja przyczyni się do dostosowania obiektów do potrzeb osób                                          

z niepełnosprawnościami lub z ograniczoną mobilnością ruchową          0 albo 10 pkt. 

 

 W ramach kryterium preferowane będą operacje, które będą się przyczyniały do 

dostosowania obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami lub z ograniczoną 

mobilnością ruchową. Dane kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji 
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zawartych w dokumentacji (wniosek/ załącznik do wniosku). Jeśli wnioskodawca spełni dane 

kryterium otrzyma 10 pkt, jeśli nie  - 0 pkt. 

 Dane kryterium jest mierzalne, pozwala na przypisanie określonej liczby punktów na 

podstawie złożonych dokumentów, adekwatne do analizy SWOT, wskazująca na postępujące 

starzenie się społeczeństwa. 

 

8. Gotowość techniczna realizacji operacji  0 albo 5pkt. 

 

 W ramach kryterium wnioskodawca otrzyma punkty, jeżeli na moment złożenia 

wniosku do LGD posiada wymagane prawem decyzje, uzgodnienia i pozwolenia 

administracyjne – jeśli są wymagane.  

 Dane kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku 

i w OŚWIADCZENIU WNIOSKODAWCY o gotowości technicznej do realizacji operacji. 

Brak oświadczenia, (jako odrębnego załącznika) powoduje nieprzyznanie punktów w ramach 

danego kryterium. 

Jeżeli wnioskodawca wykaże gotowość techniczną projektu, to otrzyma 5 pkt., jeśli nie – 0 

pkt. 

Dane kryterium jest mierzalne, pozwala na przypisanie określonej liczby punktów na 

podstawie złożonych dokumentów 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiono lokalne kryteria wyboru (RPO  11) 

L.P.  

LOKALNE KRYTERIA WYBORU  (RPO 11) 

 

Punktacja 

1.  

Siedziba podmiotu znajduje się na obszarze LGD (przez okres min 

1 rok przed dniem założenia wniosku).   

Uwagi: weryfikacja na podstawie wniosku/załącznika do wniosku. 

0 albo 10 

2. Operacja jest realizowana przez : 0 albo 5 

- organizację pozarządową, JST 5 

- inne podmioty 0 

3. Wnioskodawca (bądź pracownik wnioskodawcy/ przedstawiciel 

organizacji) brał udział w szkoleniu organizowanym przez 

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki poświęconemu danemu 

konkursowi. 

Uwagi: Weryfikacja na podstawie listy obecności. 

0albo 5 
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4. Do wniosku załączono dokumenty potwierdzające założone koszty, 

m.in. kosztorys/y inwestorski/e, oferta/y, fakturę/y dla każdego z 

zaplanowanych wydatków. 

0 albo 5 

5. Wnioskodawca posiada doświadczenie w aplikowaniu                   o 

środki zewnętrzne*.  

*Uwagi: np. PROW, PO RYBY, POKL, FIO 

Weryfikacja: Załącznik do wniosku- kserokopia umowy. 

0 albo 10 

6. Wnioskodawca w opisie operacji zawarł informacje                        o 

promocji projektu .i LGD 

Uwagi: Każdy beneficjent ubiegający się o wsparcie ze środków UE 

zobowiązany jest do informowania opinii publicznej o tym, że 

realizacja danego przedsięwzięcia była możliwa między innymi dzięki 

unijnej pomocy finansowej. Beneficjent jest zobowiązany do 

wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z 

zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie w formie zaliczki i 

refundacji Projektu.  

Preferowane będą operacje, które dane kryterium będą realizowały 

poprzez stronę internetową, prasę. 

LGD nie premiuje operacji, które zamieszczają informacje o projekcie 

na stronie internetowej, prasie a informacja ta nie zawiera nazwy i logo 

Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki. Uwagi: Preferowane będą 

operacje, które dane kryterium będą realizowały poprzez stronę 

internetową, prasę. 

0 albo 5 

7. Wnioskodawca (bądź pracownik wnioskodawcy/ przedstawiciel 

organizacji) brał udział w doradztwie organizowanym przez 

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach danego 

konkursunaboru. 

Uwagi: Weryfikacja na podstawie rejestru doradztwa listy. 

0 albo 5 

8. Operacja/projekt wynika z Gminnego /Lokalnego Programu 

Rewitalizacji 

0 albo 5 

  

Maksymalna ilość punktów:     50 

 

Minimalna ilość punktów niezbędna do wyboru operacji: 30  

 

Uzasadnienie kryteriów: 

1. Siedziba podmiotu znajduje się na obszarze LGD (przez okres min. 1 rok  przed dniem 

założenia wniosku) 0 albo 10 pkt. 

 

 W ramach kryterium preferuje się wnioskodawców, którzy posiadają siedzibę na 

obszarze LGD przez okres min.  1 rok przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku/ załącznika 

do wniosku.   

 Jeśli wnioskodawca spełni dane kryterium otrzyma 10 pkt., jeśli kryterium nie 

zostanie spełnione - otrzyma 0 pkt. 

 Kryterium to  jest adekwatne do analizy SWOT  i  mierzalne, pozwala bowiem na 

precyzyjne określenie czy siedziba podmiotu znajduje się na obszarze LGD  przez okres min. 

2 lat i z  tego tytułu wnioskodawcy przypisuje się określoną liczbę punktów. 
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2. Operacja jest realizowana przez:                       0 albo 5 pkt. 

- organizację pozarządową, JST    -  5 pkt. 

- inne podmioty                              - 0 pkt 

 W ramach danego kryterium preferuje się wnioski składane przez organizacje 

pozarządowe, działające z własnej inicjatywy i niedziałające dla osiągnięcia zysku oraz JST.  

 Dane kryterium będzie weryfikowane na podstawie wniosku, załączników. 

Kryterium to jest adekwatne do analizy SWOT, wskazującą na koniczność przeciwdziałania 

zagrożeniu utrzymywaniem się lub pogłębianiem niskiego zaangażowania mieszkańców                  

w życie społecznie. Mierzalne, bowiem pozwala przypisać określoną ilość punktów na 

podstawie złożonych dokumentów. 

 

3. Wnioskodawca (bądź pracownik wnioskodawcy/ przedstawiciel organizacji) brał udział 

w szkoleniu organizowanym przez LGD Dorzecza Zgłowiączki poświęconemu danemu 

konkursowi                0 albo 5 pkt. 

 

 W ramach kryterium preferuje się wnioskodawców, którzy biorą udział w szkoleniach 

dotyczących naboru.  Kryterium weryfikowane będzie na podstawie listy obecności ze 

szkolenia (w przypadku uczestnictwa w szkoleniu pracownika wnioskodawcy konieczne jest 

dołączenie oświadczenia wnioskodawcy o zatrudnieniu pracownika, w przypadku organizacji 

pozarządowych – upoważnienie instytucji). 

Jeżeli wnioskodawca (jego pracownik/przedstawiciel organizacji) będzie uczestniczył                     

w szkoleniu organizowanym przez LGD dotyczącym danego naboru otrzyma  5 pkt., jeśli nie 

będzie brał udziału w szkoleniu, to otrzyma 0 pkt. 

 Dane kryterium jest adekwatne do analizy SWOT i mierzalne, pozwalające przypisać 

operacji określoną ilość punktów na podstawie dokumentacji ( lista obecności i oświadczenia 

wnioskodawcy). Co więcej, jego zastosowanie zwiększa szanse na przygotowanie przez 

przeszkolonych wnioskodawców wysokiej jakości dokumentacji do wniosków                                  

o dofinansowanie, co pozwoli wykorzystać maksymalnie wskazane w analizie SWOT 

malejące możliwości dostępu do środków finansowych. 

 

4. Do wniosku załączono dokumenty potwierdzające założone koszty, m.in. kosztorys/y 

inwestorski/e, oferta/y, fakturę/y dla każdego z zaplanowanych wydatków 0 albo 5 pkt. 

 

 W ramach kryterium preferowane będą operacje, w których będzie można określić 

racjonalność wydatków dla danej operacji. Dane kryterium będzie weryfikowane na 

podstawie wniosku o przyznanie pomocy/ załączników do wniosku (np. kosztorysy, oferty, 

faktury) dla każdego z zaplanowanych wydatków. Przyjęte założenia pozwolą punktować 

operacje, które udokumentują, że założone we wniosku kwoty są kosztami racjonalnymi, 

rynkowymi. Jeśli wnioskodawca załączy min. 1 dokument potwierdzający przyjęty poziom 

cen do danego kosztu otrzyma 5 pkt.  W innym przypadku wnioskodawca otrzyma 0 pkt.  

 Dane kryterium jest mierzalne, pozwalające przypisać operacji określoną ilość 

punktów na podstawie dokumentacji (wniosku, załączników), adekwatne do analizy SWOT, 

która wskazuje na duże zapotrzebowanie społeczności w pozyskiwaniu środków unijnych 

oraz ograniczona ilość środków unijnych z PROW. 
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5. Wnioskodawca posiada doświadczenie w aplikowaniu  o środki zewnętrzne                    

0 albo 10 pkt. 

 

 W ramach kryterium oceniane będzie doświadczenie wnioskodawcy w realizacji 

projektów finansowanych ze środków zewnętrznych/unijnych np. PROW, PO RYBY, POKL, 

FIO. Jeśli wnioskodawca na podstawie zapisów złożonej dokumentacji (wniosku/załączników 

do wniosku - kserokopia umowy) wykaże doświadczenie w realizacji co najmniej jednego 

w/w projektu, to otrzyma za dane kryterium 10 pkt.  W przypadku braku doświadczenia 

otrzyma on 0 pkt. 

 Dane kryterium ma na celu jak najbardziej efektywne wykorzystanie  środków 

pochodzących z UE. 

 Kryterium jest mierzalne, adekwatne do analizy SWOT, pozwala na podstawie 

dokumentacji przypisać określoną ilość punktów.  

 

6. Wnioskodawca w opisie operacji zawarł informacje o promocji projektu i LGD               

0 albo 5 pkt. 

 W ramach danego kryterium oceniane będzie czy wnioskodawca zakłada w wyniku 

otrzymania dofinansowania promocję realizowanego projektu i LGD (LSR). Każdy 

beneficjent ubiegający się o wsparcie ze środków UE zobowiązany jest do informowania 

opinii publicznej o tym, że realizacja danego przedsięwzięcia była możliwa między innymi 

dzięki unijnej pomocy finansowej. Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków 

informacyjnych i promocyjnych zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie 

w formie zaliczki i refundacji Projektu.  

 Preferowane będą operacje, które dane kryterium będą realizowały poprzez stronę 

internetową, prasę. Zawarte w tych mediach informacje winny zawierać, co najmniej: nazwę i 

logo Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki, loga programów w ramach, których 

dofinansowana jest operacja Kryterium będzie spełnione, jeśli wnioskodawca we wniosku, 

załącznikach opisze, w jaki sposób będzie promował operację i LGD. LGD nie premiuje 

operacji, które zamieszczają informacje o projekcie na stronie internetowej, prasie                          

a informacja ta nie zawiera nazwy i logo Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki 

 Jest to istotne kryterium, bowiem pozwala na rozpromowanie operacji realizowanej ze 

środków unijnych za pośrednictwem LGD. Dane kryterium będzie weryfikowane na 

podstawie informacji zawartych we wniosku/załącznikach. Jeśli kryterium jest spełnione 

wnioskodawca otrzyma             5 pkt , jeśli nie  - 0 pkt. 

 Dane kryterium jest mierzalne – pozwala przypisać operacji określoną ilość punktów 

na podstawie informacji zawartych w dokumentach, adekwatne do diagnozy obszaru, 

wskazującej w analizie SWOT na szansę dla LGD, poprzez systematyczne i konsekwentne 

promowanie regionalnych tradycji 

 

7. Wnioskodawca(bądź pracownik wnioskodawcy / przedstawiciel organizacji) brał udział 

w doradztwie organizowanym przez LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach danego 

naboru  0 albo 5 pkt 

 

 W ramach kryterium wnioskodawca otrzymuje punkty, jeśli skorzystał z doradztwa 

świadczonego przez pracowników biura LGD w ramach konkursu, na który składa wniosek   

o udzielenie wsparcia. Przy udzielaniu punktów weryfikowanya jest rejestr doradztwa lista 

doradztwa i nr konkursu, na który wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy.   

 

 W przypadku uczestnictwa w doradztwie pracownika wnioskodawcy konieczne jest 

również dołączenie oświadczenia wnioskodawcy o zatrudnieniu pracownika, w przypadku 
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organizacji pozarządowych – upoważnienie instytucji. Jeśli wnioskodawca (jego pracownik/ 

przedstawiciel organizacji) brał udział w doradztwie, to otrzyma 5 pkt , jeśli nie – 0 pkt. 

 

  

 

 Kryterium jest mierzalne, bowiem na podstawie dokumentacji (lrejestr doradztwaista 

doradztwa) pozwala przypisać operacji określoną ilość punktów, adekwatne do analizy 

SWOT. Jego zastosowanie zwiększa szanse na przygotowanie przez przeszkolonych 

wnioskodawców wysokiej, jakości dokumentacji do wniosków o dofinansowanie, co pozwoli 

wykorzystać maksymalnie wskazane w analizie SWOT malejące możliwości dostępu do 

środków finansowych. 

 

 

8. Operacja/projekt wynika z Gminnego /Lokalnego Programu Rewitalizacji     0 albo 5pkt. 

 

 W ramach kryterium preferuje się operacje/projekt, który wynika z Gminnego 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Dane kryterium będzie weryfikowane na podstawie 

oświadczenia wójta / burmistrza gminy na terenie, której będzie realizowana operacja. 

Brak oświadczenia wójta/burmistrza (jako odrębnego załącznika) powoduje nieprzyznanie 

punktów w ramach danego kryterium. 

 Jeżeli operacja/ projekt będzie wynikał z Gminnego/Lokalnego Programu 

Rewitalizacji, to otrzyma 5 pkt., jeśli nie – 0 pkt. 

Dane kryterium jest mierzalne, pozwala na przypisanie określonej liczby punktów na 

podstawie złożonych dokumentów. 

 

Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów zgodności z 

LSR  

W trakcie realizacji LSR możliwe będą zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz 

kryteriów zgodności z LSR. Konieczność tych zmian może być spowodowana: 

1)  zmianą warunków społeczno-gospodarczych obszaru objętego LSR, a tym samym analizy     

    SWOT, do której kryteria są adekwatne, 

 2)  trudnościami w procesie wyboru zgłoszonymi przez członków Rady, 

 3)   niemożnością osiągnięcia zakładanych wskaźników.  

 4)  wezwaniem Samorządu Województwa 

 5)  przepisami prawa 

 

Opis procedury zmiany kryteriów: 

 

1. Uprawnienia do wystąpienia o zmianę lokalnych kryteriów wyboru ma Rada, Zarząd lub 

członkowie LGD. 
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2. Wszyscy uprawnieni zgłaszają pisemnie propozycje zmian kryteriów wraz ze 

szczegółowym uzasadnieniem. 

3. Propozycje zmian kryteriów są poddawane konsultacjom społecznym poprzez 

zamieszczenie ich na stronie internetowej LGD.  

4. Propozycje zmian są rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Zarządu, gdzie podejmuje 

się uchwałę o przyjęciu bądź odrzuceniu proponowanych zmian w kryteriach, według, 

których są oceniane operacje. 

5. W przypadku zmiany kryteriów, będą one obowiązywać dla konkursów ogłoszonych po 

dniu zatwierdzenia zmian przez Zarząd. Jeśli na podstawie umowy o warunkach i sposobie 

realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Samorząd 

Województwa będzie wymagał uzgodnienia zmienianych kryteriów, to LGD dokona 

stosownych uzgodnień przed Zarządem.  

 6. W przypadku zmiany kryteriów Biuro LGD przygotowuje nowe karty oceny według 

lokalnych kryteriów wyboru w oparciu o wprowadzone zmiany. 

 

 

 


