
LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI 

WRAZ  

Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY 

KRYTERIÓW WYBORU 

 

I. Lokalne kryteria wyboru operacji oraz kryteria strategiczne (premiujące) dla 
operacji z zakresu podejmowania oraz rozwoju przedsiębiorczości na obszarze 
objętym LSR realizowanych przez inne podmioty niż LGD. 
 
I.1 Lokalne kryteria wyboru 
 

LP. Nazwa Kryterium oceny, wyjaśnienie tego kryterium oraz skala 
punktowa, określenie źródła danych do weryfikacji. 

1.  Innowacyjność projektu.  

Kryterium stosowane dla operacji  z zakresu: PD,RD,IL,SW * 

 Wprowadzenie nowego produktu, usługi, modelu organizacji nie 
stosowanych na skalę danego regionu.  

 0 pkt. – nie jest nowy na terenie miejscowości, w której realizowana jest 
operacja. 

1 pkt. – jest nowy na terenie danej miejscowości. 

2 pkt. – jest nowy na terenie gminy. 

3 pkt. – jest nowy na skalę większa niż 1 gmina. 

 Źródło weryfikacji danych: punkty przyznawane są w oparciu o zapisy  
z wniosku, wiedzę oceniających oraz źródła zewnętrzne,  takie jak Internet  
i dane lokalne. 

2.  Wsparcie zatrudnienia grup defaworyzowanych ze względu na dostęp 
do rynku pracy, określonych w LSR.  

Kryterium stosowane dla operacji  z zakresu: PD,RD,IL,SW * 

 Projekt zakłada zatrudnienie osoby z grup defaworyzowanych opisanych  
w LSR na co najmniej 1 utworzonym miejscu pracy. 

 0 pkt. – projekt nie zakłada zatrudnienia takiej osoby. 

1 pkt. – projekt zakłada zatrudnienie takiej osoby. 

 Źródło weryfikacji danych: punkty przyznawane są w oparciu o zapisy  
z wniosku. 

3.  Projekt zakłada zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie 
środowiska lub przeciwdziałających zmianom klimatu.  

Kryterium stosowane dla operacji  z zakresu: PD,RD,IL,SW * 



 Preferowane są projekty uwzględniające rozwiązania sprzyjające ochronie 
środowiska lub klimatu. Aby projekt mógł uzyskać 2 pkt. w tym kryterium, co 
najmniej 30% kosztów (w odniesieniu do kosztów inwestycyjnych) musi być 
przeznaczone na realizację zadań związanych z zastosowaniem różnego typu 
rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałających 
zmianom klimatu. 

 0 pkt. – nie. 

2 pkt. – tak. 

 Źródło weryfikacji danych: punkty przyznawane są w oparciu o zapisy  
z wniosku. 

4.  Tworzenie nowych miejsc pracy w nowopowstałych firmach.  

Kryterium stosowane dla operacji  z zakresu: PD* 

 Preferowane projekty generujące jak najwięcej nowych miejsc pracy 
(w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne). 2 punkty mogą uzyskać w tym 
kryterium tzw. samozatrudnieni, jeśli utworzą w ramach działalności 
gospodarczej objętej wnioskiem dodatkowe miejsce/miejsca pracy dla innej 
osoby/osób. 

 1 pkt. – 1 miejsce pracy (w tym samozatrudnienie). 

2 pkt. – 2 lub więcej miejsc pracy. 

 Źródło weryfikacji danych: punkty przyznawane są w oparciu o zapisy  
z wniosku. 

5.  Generowanie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach 
funkcjonujących. Kryterium stosowane dla operacji  z zakresu: RD* 

 Preferowane projekty generujące jak najwięcej nowych miejsc pracy 
(w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne). Dodatkowe punkty mogą 
uzyskać w tym kryterium przedsiębiorcy, którzy chcą pozyskać środki na 
rozwój już istniejącego przedsiębiorstwa, jeżeli zatrudnią większą liczbę 
osób niż jest wskazane w wymogach jako minimum. 

 1 pkt. – 1 miejsce pracy. 

3 pkt. – więcej niż 1 miejsce pracy. 

 Źródło weryfikacji danych: punkty przyznawane są w oparciu o zapisy  
z wniosku. 

6.  Zrozumiałość, przejrzystość i kompletność opisu projektu.  

Kryterium stosowane dla operacji  z zakresu: PD,RD,IL,SW * 

 Opisu projektu – przemyślany i przekonywujący plan działań, wykonalność 
projektu, realne i mierzalne produkty, rezultaty i spodziewane efekty projektu. 

 0 pkt. – opis projektu nie jest kompletny. Nie zawiera przemyślanego 
i przekonywującego planu działań, decydującego o jego wykonalności, nie 
określa realnych i mierzalnych produktów, rezultatów i spodziewanych 
efektów projektu, nie jest zrozumiały ani przejrzysty, brak w nim odniesień do 
budżetu oraz do zakładanych produktów.  

3 pkt. – opis projektu jest kompletny. Zawiera przemyślany i przekonywujący 
plan działań, decydujący o jego wykonalności, określa realne i mierzalne 
produkty, rezultaty i spodziewane efekty projektu, jest zrozumiały i 
przejrzysty, są w nim odniesienia do budżetu oraz do zakładanych 



produktów.  Jedynie spełnienie wszystkich ww. wymagań skutkuje 
przyznaniem 3 pkt.  

 Źródło weryfikacji danych: punkty przyznawane są w oparciu o zapisy  
z wniosku. 

7.  Jakość budżetu. Czy budżet został przedstawiony w sposób szczegółowy  
i przejrzysty?  

Kryterium stosowane dla operacji  z zakresu: PD,RD,IL,SW * 

 Budżet realistyczny, dobrze sporządzony merytorycznie i rachunkowo, 
szczegółowy i przejrzysty, kwalifikowalność kosztów projektu oraz ich zgodność  
z zakładanymi produktami i rezultatami, gospodarność i oszczędność, 
przejrzysty plan kosztów i plan finansowy. 

 0 pkt. – budżet nierzetelny, ogólnikowy, jego wykonanie jest mało 
realistyczne, brak przejrzystości kosztów, sporządzony wadliwie pod 
względem rachunkowym i merytorycznym, wadliwie określona jest 
kwalifikowalność kosztów, brak jasnego i logicznego powiązania 
z zakładanymi produktami i rezultatami.  

3 pkt. – budżet rzetelny, szczegółowy, jego wykonanie jest realistyczne, 
koszty określone są w przejrzysty sposób, sporządzony poprawnie pod 
względem rachunkowym i merytorycznym, poprawnie określona jest 
kwalifikowalność kosztów, występuje jasne i logiczne powiązanie 
z zakładanymi produktami i rezultatami. Jedynie spełnienie wszystkich ww. 
wymagań skutkuje przyznaniem 3 pkt. 

 Źródło weryfikacji danych: punkty przyznawane są w oparciu o zapisy  
z wniosku oraz dołączone do wniosku dokumenty dodatkowe (np. oferty 
cenowe, które będą potwierdzać realność przyjętych we wniosku kwot). 

8.  Projekt zakłada zawiązywanie partnerstw w celu realizacji operacji.  

Kryterium stosowane dla operacji  z zakresu: IL,SW * 

 Projekt zakłada współpracę pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami w celu 
realizacji operacji. Współpraca musi polegać na wspólnym wkładzie 
finansowym lub/i na wspólnym wkładzie merytorycznym. 

 0 pkt. – projekt nie zakłada współpracy. 

1 pkt. – projekt zakłada współpracę. 

 Źródło weryfikacji danych: punkty przyznawane są w oparciu o list 
intencyjny (lub innym dokument zawierający deklarację podjęcia 
współpracy oraz zawierający zakres tej współpracy), który jest  
załącznikiem obowiązkowym na etapie składania wniosku do LGD. 

Maksymalna i minimalna liczba punktów liczona jest w zależności od rodzaju 
operacji dotyczącej przedsiębiorczości: 
- podejmowanie działalności gospodarczej (PD)* maks. 14 pkt. / min. 7 pkt. 
- rozwijanie działalności gospodarczej (RD)* maks. 15 pkt. / min. 8 pkt. 
- inkubator przetwórstwa lokalnego (IL)* maks. 15 pkt. / min. 8 pkt. 
- sieci współpracy (SW)* maks. 13 pkt. / min. 7 pkt. 
 

 
 
 



I.2 Kryteria strategiczne (premiujące) 
 

LP. Nazwa Kryterium oceny, wyjaśnienie tego kryterium oraz skala 
punktowa, określenie źródła danych do weryfikacji. 

1.  Wnioskodawca konsultował wniosek z pracownikami Biura LGD.  

 Wysoka jakość wniosków i projektów realizowanych na obszarach wiejskich 
(informacje z kart doradztwa stacjonarnego i mailowej korespondencji. 
Weryfikacja konsultowania wniosku dotyczy ocenianego wniosku. 

 0 pkt. – brak informacji o przeprowadzonych konsultacjach (nie są wliczane 
konsultacje telefoniczne). 

1 pkt. – min. jedna przeprowadzona konsultacja mail lub jedna konsultacja 
stacjonarna przeprowadzona w Biurze LGD. 

2 pkt. – min. dwie przeprowadzone konsultacje mail (z różnego zakresu 
projektu) lub min. dwie konsultacje stacjonarne przeprowadzone w Biurze 
LGD. 

 Źródło weryfikacji danych: dane  przygotowywane przez Biuro LGD. 

2.  Wykorzystanie lokalnych produktów rolnych (lokalny produkt rolny – 
wytwarzany na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju). 

 Preferowane są projekty, w ramach których planuje się zakładanie nowych 
lub rozwój istniejących podmiotów wykorzystujących lokalne produkty rolne. 

 0 pkt. – nie wykorzystuje lokalnych produktów. 

2 pkt. – wykorzystuje lokalne produkty. 

 Źródło weryfikacji danych: punkty przyznawane są w oparciu o zapisy  
z wniosku, wiedzę oceniających oraz źródła zewnętrzne,  takie jak 
Internet i dane lokalne. 

Do uzyskania: maks. 4 pkt. / min. 0 pkt. 

 
 


