
Kryteria wyboru operacji w ramach LSR 

Lp. 
KRYTERIUM 

/ZAKRES OPERACJI  

Sposób oceny/uszczegółowienie 

kryterium 
Źródło danych Uzasadnienie  

Waga/minimalny poziom 

punktów 

1. Innowacyjny charakter 

operacji  

 

 Rozwój przedsiębiorczości 

 Wzmocnienie kapitału 

społecznego 

 

 Operacja zakłada wprowadzenia 

innowacyjnego rozwiązania dla 

prowadzonej działalności 

gospodarczej (dotyczy tylko operacji 

związanych z rozwijaniem 

działalności gospodarczej) – 0 albo 1 

pkt 

 Operacja zakłada nowy sposób 

wykorzystania lokalnych zasobów 

przyrodniczych, historycznych, 

kulturowych lub społecznych – 0 albo 

3 pkt  

 Operacja zakłada świadczenie nowej 

usługi lub wprowadzenie nowego 

produktu na obszarze LGD (nowa 

usługa lub produkt lub w znacznym 

stopniu udoskonalone – 

niewystępujące lub występujące 

marginalnie na obszarze LGD) – 0 

albo 3 pkt  

 Operacja zakłada wykorzystanie 

nowej technologii (zaawansowane 

rozwiązania techniczne, zastosowania 

najnowszych odkryć naukowych 

w praktyce) – 0 albo 5 pkt  

Treść wniosku 

o przyznanie pomocy 

oraz biznesplanu  

Preferowane są operacje 

wyróżniające się 

innowacyjnością w zakresie 

produktu, procesu, usługi, 

maszyn lub urządzeń, metod, 

zastosowanej technologii, 

organizacji pracy itd. 

Kryterium premiuje operacje 

przyczyniające się do wzrostu 

konkurencyjności obszaru 

LGD. 

 

Kryterium wymaga 

uzasadnienia oceny przez 

każdego z członków Rady.  

Dla operacji związanych 

z rozwojem działalności 

gospodarczej kryterium 

spełnione w dostatecznym 

stopniu, gdy operacja 

osiągnie minimum punktowe 

- 1  

KRYTERIA MOGĄ SIĘ 

SUMOWAĆ -  maksymalna 

liczba punktów : 10 

Dla operacji związanych 

z rozwijaniem działalności 

gospodarczej – maksymalna 

liczba punktów - 11 

2. Tworzenie miejsc pracy 

 

 Rozwój przedsiębiorczości 

 

Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie 

(zgodnie z wymaganiami PROW 2014-

2020): 

  1 miejsce pracy – 0 albo 1 pkt 

  2 miejsc pracy – 0 albo 3 pkt 

  3 miejsc pracy – 0 albo 5 pkt 

  więcej niż 3 miejsc pracy – 0 albo7 

pkt 

Załącznik do wniosku 

o przyznanie pomocy 

- biznesplan 

Preferuje się operacje 

zakładające utworzenie więcej 

miejsc pracy, co przyczyni się 

do osiągnięcia zakładanych 

wskaźników rezultatu 

Dla operacji związanych 

z podejmowaniem 

działalności gospodarczej, 

kryterium spełnione 

w dostatecznym stopniu, gdy 

operacja osiągnie minimum 

punktowe - 1  

KRYTERIA NIE SUMUJĄ 

SIĘ -  maksymalna liczba 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Odkrycia_naukowe


punktów : 7 

3. Wpływ operacji na ochronę 

środowiska lub/i 

przeciwdziałanie zmianom 

klimatu  

 

 Rozwój przedsiębiorczości 

 Wzmocnienie kapitału 

społecznego 

 Budowa lub przebudowa 

ogólnodostępnej 

i niekomercyjnej 

infrastruktury rekreacyjnej 

 

 Operacja uwzględnia działania 

mające wpływ na ochronę 

środowiska i/lub przeciwdziałanie 

zmianom klimatu – 0 albo 3 pkt  

 W budżecie operacji zaplanowano 

min. 5% środków na działania mające 

wpływ na ochronę środowiska i/lub 

przeciwdziałające zmianom klimatu – 

0 albo 5 pkt 

Treść wniosku 

o przyznanie pomocy, 

szczególnie zakres 

rzeczowo-finansowy 

operacji 

Kryterium preferuje operacje, 

które bezpośrednio przyczynią 

się do ochrony środowiska 

lub/i przeciwdziałania 

zmianom klimatu (np. 

recykling odpadów, 

odnawialne źródła energii, 

gospodarka wodno-ściekowa) 

lub pośrednio uwzględnia 

technologie wpływające na 

oszczędność energii lub emisje 

szkodliwych substancji).  

KRYTERIA MOGĄ SIĘ 

SUMOWAĆ -  maksymalna 

liczba punktów : 8 

4. Informowanie o udzieleniu 

wsparcia za pośrednictwem 

LGD w ramach LSR 

 

 Rozwój przedsiębiorczości 

 Wzmocnienie kapitału 

społecznego 

 Budowa lub przebudowa 

ogólnodostępnej 

i niekomercyjnej 

infrastruktury rekreacyjnej 

 W ramach operacji zaplanowano 

działania związane z informowaniem 

o udzieleniu wsparcia za 

pośrednictwem LGD w ramach LSR 

– 0 albo 3 pkt  

 W ramach operacji zaplanowano 

koszty związane z informowaniem o 

udzieleniu wsparcia za 

pośrednictwem LGD w ramach LSR– 

0 albo 5 pkt  

Treść wniosku 

o przyznanie pomocy, 

szczególnie opis 

operacji/zakres 

rzeczowo-finansowy, 

pisemne 

oświadczenie 

beneficjenta 

Preferuje się operacje 

informujące opinię publiczną, 

odbiorców działań 

i wszystkich 

zainteresowanych, że operacja 

uzyskała wsparcie za 

pośrednictwem LGD w ramach 

LSR. 

KRYTERIA  MOGĄ SIĘ 

SUMOWAĆ -  maksymalna 

liczba punktów : 8 

5. Udział wkładu własnego 

wnioskodawcy 

 

 Rozwój przedsiębiorczości 

w zakresie rozwijania 

działalności gospodarczej  

 Wzmocnienie kapitału 

społecznego 

 Udział wkładu własnego równy jest 

wymaganemu określonemu w LSR – 

0 albo 1 pkt 

 Udział wkładu własnego w realizację 

operacji jest większy o 5 punktów 

procentowych od wymaganego– 0 

albo 3 pkt 

 Udział wkładu własnego w realizację 

operacji jest większy o 10 punktów 

procentowych od wymaganego– 0 

albo 5 pkt 

 Udział wkładu własnego w realizację 

operacji jest większy o 20 i więcej 

Treść wniosku 

o przyznanie pomocy 

LGD premiuje projekty, 

których wkład własny 

wnioskodawcy przekracza 

intensywność pomocy, a tym 

samym angażuje środki inne 

niż środki PROW 2014-2020. 

LGD uwzględnia szczególną 

grupę beneficjentów, jakimi są 

jednostki sektora finansów 

publicznych. 

Kryterium spełnione 

w dostatecznym stopniu, gdy 

operacja osiągnie minimum 

punktowe - 1  

KRYTERIA NIE SUMUJĄ 

SIĘ -  maksymalna liczba 

punktów : 7 



punktów procentowych od 

wymaganego– 0 albo 7 pkt 

6. Doświadczenie 

wnioskodawcy w zakresie 

realizacji zbliżonych operacji 

współfinansowanych ze 

środków publicznych 

 

 Rozwój przedsiębiorczości 

w zakresie rozwijania 

działalności gospodarczej  

 Wzmocnienie kapitału 

społecznego 

 Budowa lub przebudowa 

ogólnodostępnej 

i niekomercyjnej 

infrastruktury rekreacyjnej 

 

Wnioskodawca poprawnie zrealizował: 

 1 operację zgodną z zakresem 

planowanej operacji – 0 albo 1 pkt 

 3 operacje zgodne z zakresem 

planowanej operacji – 0 albo 3 pkt  

 5 i więcej operacji zgodnych 

z zakresem planowanej operacji – 0 

albo 5 

 

 

Załącznik do wniosku 

tj. oświadczenie 

o prawidłowym 

zrealizowaniu 

operacji oraz 

dokumenty 

potwierdzające 

przyznanie dotacji 

 

 

Kryterium ograniczy ryzyko 

nie wywiązania się 

beneficjentów z zobowiązań, 

a tym samym sprawnego 

wdrażania LSR. 

KRYTERIA NIE SUMUJĄ 

SIĘ -  maksymalna liczba 

punktów : 5 

7. Adekwatność kwalifikacji 

wnioskodawcy do 

podejmowanej działalności 

gospodarczej 

 

 Rozwój przedsiębiorczości 

w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej 

 

Wnioskodawca posiada kwalifikacje 

zgodne z zakresem planowanej do 

rozpoczęcia działalności gospodarczej 

i wykazał: 

 Ukończenie formy kształcenia  – 0 

albo 3 

 Staż pracy minimum roczny – 0 albo 

3 pkt  

Załącznik do wniosku 

tj.: dokumenty 

potwierdzające 

ukończenie 

kształcenia lub/i 

odbyty staż pracy np. 

świadectwa 

ukończenia szkoły, 

dyplomy, certyfikaty 

i inne, świadectwa 

pracy, porozumienia 

wolontariackie, 

umowy zlecenia 

i inne 

Kryterium przyczyni się do 

zagwarantowania lepszej 

trwałości realizowanych 

operacji oraz ograniczy ryzyko 

nie wywiązania się 

beneficjentów z zobowiązań, 

a tym samym do sprawnego 

wdrażania LSR. 

KRYTERIA  MOGĄ SIĘ 

SUMOWAĆ -  maksymalna 

liczba punktów : 6 

8. Doradztwo i szkolenia 

udzielane przez LGD 

 

 Rozwój przedsiębiorczości 

w zakresie rozwijania 

działalności gospodarczej  

 Wnioskodawca korzystał z doradztwa 

prowadzonego przez LGD i/lub wziął 

udział w szkoleniu dotyczącym 

danego Konkursu – 0 albo 3 pkt 

 Wnioskodawca zobowiązał się do 

udziału w doradztwie lub/i szkoleniu 

Załącznik do wniosku 

o przyznanie pomocy 

tj.: karta udzielonego 

doradztwa, 

zaświadczenie 

o udziale w szkoleniu, 

Kryterium przyczyni się do 

zagwarantowania lepszej 

jakości przygotowanych 

projektów oraz ograniczy 

ryzyko nie wywiązania się 

beneficjentów z zobowiązań, 

KRYTERIA  MOGĄ SIĘ 

SUMOWAĆ -  maksymalna 

liczba punktów : 8 



 Wzmocnienie kapitału 

społecznego 

 Budowa lub przebudowa 

ogólnodostępnej 

i niekomercyjnej 

infrastruktury rekreacyjnej 

w zakresie rozliczenia operacji – 0 

albo 5 pkt 

oświadczenie 

o zobowiązaniu …. 

a tym samym do sprawnego 

wdrażania LSR. 

9. Wsparcie grup 

defaworyzowanych  

 

 Rozwój przedsiębiorczości 

w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej 

Wnioskodawca jest przedstawicielem 

grupy defaworyzowanej określonej w LSR 

(dotyczy osób fizycznych) tj. gdy 

wnioskodawca jest: 

 Osobą długotrwale bezrobotną – 0 

albo 3 pkt 

 Osobą bezrobotną o niskich 

kwalifikacjach i doświadczeniu – 0 

albo 3 pkt 

 Osobą młodą do 29 roku życia 

pozostająca bez pracy – 0 albo 3 pkt 

 Kobietą nieaktywną zawodową– 0 

albo 3 pkt 

 Opiekunem osoby zależnej – 0 albo 3 

pkt 

 Osobą niepełnosprawną – 0 albo 3 

pkt 

 Rolnikiem lub domownikiem 

niskodochodowych, małych 

gospodarstw rolnych– 0 albo 3 pkt 

 Seniorem prowadzący samodzielnie 

gospodarstwo domowe – 0 albo 3 pkt  

Treść wniosku 

o przyznanie pomocy  

…………………………….. KRYTERIA  MOGĄ SIĘ 

SUMOWAĆ -  maksymalna 

liczba punktów : 18 

10. Poziom włączenia 

społecznego 

 

 Wzmocnienie kapitału 

społecznego 

 Budowa lub przebudowa 

ogólnodostępnej 

i niekomercyjnej 

infrastruktury rekreacyjnej 

 Operacja zakłada, że min. 15% grupy 

docelowej tj. uczestników projektu 

stanowić będą przedstawiciele grup 

defaworyzowanych – 0 albo 2 pkt 

 Operacja zakłada, że min. 30% grupy 

docelowej tj. uczestników projektu 

stanowić będą przedstawiciele grup 

defaworyzowanych – 0 albo 4 pkt 

 Operacja zakłada, że min. 50% grupy 

docelowej tj. uczestników projektu 

Treść wniosku 

o przyznanie pomocy 

………………………………. KRYTERIA NIE SUMUJĄ 

SIĘ -  maksymalna liczba 

punktów : 9 



stanowić będą przedstawiciele grup 

defaworyzowanych – 0 albo 6 pkt 

 Operacja zakłada, że powyżej 70% 

grupy docelowej tj. uczestników 

projektu stanowić będą 

przedstawiciele grup 

defaworyzowanych – 0 albo 9 pkt 

11. Miejsce realizacji operacji 

 

 Rozwój przedsiębiorczości 

w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej 

 Rozwój przedsiębiorczości 

w zakresie rozwijania 

działalności gospodarczej 

 Budowa lub przebudowa 

ogólnodostępnej 

i niekomercyjnej 

infrastruktury rekreacyjnej 

 Operacja realizowana na obszarze 

LGD - 1 pkt 

 Operacja realizowana jest 

w miejscowości do 5000 

mieszkańców (dotyczy operacji 

o zakresie: budowa ogólnodostępnej 

niekomercyjnej infrastruktury 

rekreacyjnej) - 2 pkt 

 Operacja realizowana jest 

w miejscowości oddalonej od 

miejscowości gminnej co najmniej o 

5 km – 5  pkt 

  Minimum punktowe – 1 pkt 

12. Zasięg operacji 

 

 Wzmocnienie kapitału 

społecznego 

 

 Operacja zakłada wsparcie grupy 

docelowej z obszaru wszystkich 5 

gmin członkowskich LGD – 0 albo 5 

pkt 

 Operacja obejmuje wsparcie cały 

obszar LGD (5 gmin) 

  Max – 5 pkt 

      

      

 

 


