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KRYTERIA WYBORU OPERACJI 

Lp. 
KRYTERIUM 

/ZAKRES OPERACJI  

Sposób oceny/uszczegółowienie 

kryterium 
Źródło danych 

Uzasadnienie/ Inne opisy 

i definicje  

Waga/minimalny poziom 

punktów 

1. Innowacyjny charakter 

operacji  

 

− Rozwój przedsiębiorczości 

a. Operacja zakłada wprowadzenia 

innowacyjnego rozwiązania dla 

prowadzonej działalności 

gospodarczej (dotyczy tylko operacji 

związanych z rozwijaniem 

działalności gospodarczej) – 0 albo 1 

pkt 

b. Operacja zakłada nowy sposób 

wykorzystania lokalnych zasobów 

przyrodniczych, historycznych, 

kulturowych lub społecznych – 0 albo 

3 pkt  

c. 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  

d. 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 :  

- dla operacji związanych 

z podejmowaniem 

działalności gospodarczej – 

11  

- dla operacji związanych 

z rozwijaniem działalności 

gospodarczej – 12 

2. Tworzenie miejsc pracy 

 

− Rozwój przedsiębiorczości 

 

Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie 

(zgodnie z wymaganiami PROW 2014-

2020): 

a.  1 miejsce pracy – 0 albo 3 pkt 

b.  2 miejsc pracy – 0 albo 5 pkt 

c.  3 miejsc pracy – 0 albo 7 pkt 

d.  więcej niż 3 miejsc pracy – 0 albo10 

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 - 3  

KRYTERIA NIE SUMUJĄ 

SIĘ -  maksymalna liczba 

punktów : 10 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Odkrycia_naukowe
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3. Wpływ operacji na ochronę 

środowiska lub/i 

przeciwdziałanie zmianom 

klimatu  

 

− Rozwój przedsiębiorczości 

− Wzmocnienie kapitału 

społecznego 

− Budowa lub przebudowa 

ogólnodostępnej 

i niekomercyjnej 

infrastruktury rekreacyjnej 

 

a. Operacja uwzględnia działania 

mające wpływ na ochronę 

środowiska i/lub przeciwdziałanie 

zmianom klimatu – 0 albo 3 pkt  

b. W budżecie operacji zaplanowano 

min. 2% środków na działania 

(działania inne niż spełniające 

kryterium 3a) mające wpływ na 

ochronę środowiska i/lub 

przeciwdziałające zmianom klimatu  

– 0 albo 4 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 : 7 

4. Informowanie o udzieleniu 

wsparcia za pośrednictwem 

LGD w ramach LSR 

 

− Rozwój przedsiębiorczości 

− Wzmocnienie kapitału 

społecznego 

− Budowa lub przebudowa 

ogólnodostępnej 

i niekomercyjnej 

infrastruktury rekreacyjnej 

a. W ramach operacji zaplanowano 

niefinansowe działania związane 

z informowaniem o udzieleniu 

wsparcia za pośrednictwem LGD 

w ramach LSR – 0 albo 3 pkt  

b. 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  NIE MOGĄ 

SIĘ SUMOWAĆ -  

maksymalna liczba punktów 

: 5 

5. Udział wkładu własnego 

wnioskodawcy 

 

− Rozwój przedsiębiorczości 

w zakresie rozwijania 

działalności gospodarczej  

− Wzmocnienie kapitału 

społecznego 

a. Udział wkładu własnego równy jest 

wymaganemu określonemu w LSR – 

0 albo 1 pkt 

b. Udział wkładu własnego finansowego 

w realizację operacji jest większy o 1 

punkt procentowych od wymaganego 

– 0 albo 2 pkt 

c. Udział wkładu własnego finansowego 

w realizację operacji jest większy o 3 

punktów procentowych od 

wymaganego – 0 albo 3 pkt 

d. Udział wkładu własnego w realizację 

operacji jest większy o 10 punktów 

procentowych od wymaganego– 0 

albo 5 pkt 

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.  

Dla operacji związanych 

z rozwijaniem działalności 

gospodarczej, kryterium 

spełnione w dostatecznym 

stopniu, gdy operacja 

osiągnie minimum punktowe 

- 1  

Dla operacji związanych 

z wzmocnieniem kapitału 

społecznego, kryterium 

spełnione w dostatecznym 

stopniu, gdy operacja 

osiągnie minimum punktowe 

- 2  
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e. Udział wkładu własnego w realizację 

operacji jest większy o 20 i więcej 

punktów procentowych od 

wymaganego– 0 albo 9 pkt 

KRYTERIA NIE SUMUJĄ 

SIĘ -  maksymalna liczba 

punktów : 9 

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: 

a. 1 operację zgodną z zakresem 

planowanej operacji – 0 albo 1 pkt 

b. 3 operacje zgodne z zakresem 

planowanej operacji – 0 albo 3 pkt  

c. 5 i więcej operacji zgodnych 

z zakresem planowanej operacji – 0 

albo 6 

 

 

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. 

Dla operacji związanych 

z wzmocnieniem kapitału 

społecznego, kryterium 

spełnione w dostatecznym 

stopniu, gdy operacja 

osiągnie minimum punktowe 

- 3 

 

KRYTERIA NIE SUMUJĄ 

SIĘ -  maksymalna liczba 

punktów : 6 

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: 

a. Ukończenie adekwatnej formy 

kształcenia  – 0 albo 3 

b. 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  

− Budowa lub przebudowa 

a. Wnioskodawca korzystał z doradztwa 

prowadzonego przez LGD i/lub wziął 

udział w szkoleniu dotyczącym 

danego Konkursu – 0 albo 5 pkt 

b. Wnioskodawca zobowiązał się do 

Załącznik do wniosku 

o przyznanie pomocy 

tj.: karta udzielonego 

doradztwa, 

zaświadczenie 

Kryterium przyczyni się do 

zagwarantowania lepszej 

jakości przygotowanych 

projektów oraz ograniczy 

ryzyko nie wywiązania się 

KRYTERIA  MOGĄ SIĘ 

SUMOWAĆ -  maksymalna 

liczba punktów : 8 
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ogólnodostępnej 

i niekomercyjnej 

infrastruktury rekreacyjnej 

udziału w doradztwie lub/i szkoleniu 

w zakresie rozliczenia operacji – 0 

albo 3 pkt 

o udziale w szkoleniu, 

oświadczenie 

o zobowiązaniu się do 

udziału w doradztwie 

lub/i szkoleniu dot. 

rozliczenia operacji 

beneficjentów z zobowiązań, 

a tym samym do sprawnego 

wdrażania LSR. 

(przez pełne indywidualne, 

doradztwo rozumie się 

bezpłatną usługę doradczą 

świadczoną przez pracownika 

biura LGD na rzecz 

potencjalnego beneficjenta, 

beneficjenta zainteresowanego 

uzyskaniem wsparcia w 

ramach LSR lub jego 

rozliczenia  po zastosowaniu 

się podmiotu korzystającego 

 z doradztwa do uwag i 

wskazówek doradcy) 

9. Wsparcie grup 

defaworyzowanych  

 

− Rozwój przedsiębiorczości 

w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej 

Wnioskodawca jest przedstawicielem: 

a. jednej z grupy defaworyzowanej – 0 

albo 3 pkt 

b. dwóch grup defaworyzowanych (np. 

jest kobietą nieaktywną zawodowo 

i jednocześnie spełnia kryterium 

grupy określonej jako osoby młode 

do 29 roku życia) – 0 albo 5 pkt 

c. trzech grup defaworyzowanych – 0 

albo 7 pkt  

d. czterech grup defaworyzowanych – 0 

albo 8 pkt  

e. pięciu grup defaworyzowanych – 0 

albo 9 pkt  

Treść wniosku 

o przyznanie pomocy  

Premiuje się wnioskodawców 

z grup defaworyzowanych 

określonych w LSR. Ponadto 

LGD przyznaje więcej 

punktów jeżeli cechy 

decydujące o przynależności 

do danej grupy nakładają się tj. 

np. kobieta jest jednocześnie 

osobą długotrwale bezrobotną 

i dodatkowo opiekuje się 

dzieckiem lub osobą starszą 

i jest w wieku do 29 roku życia 

(4 cechy grup 

defaworyzowanych) 

KRYTERIA  NIE SUMUJĄ 

SIĘ -  maksymalna liczba 

punktów : 9 

10. Poziom włączenia 

społecznego 

 

− Wzmocnienie kapitału 

społecznego 

− Budowa lub przebudowa 

ogólnodostępnej 

i niekomercyjnej 

infrastruktury rekreacyjnej 

a. Operacja zakłada, że min. 15% grupy 

docelowej tj. uczestników projektu 

stanowić będą przedstawiciele grup 

defaworyzowanych – 0 albo 2 pkt 

b. Operacja zakłada, że min. 30% grupy 

docelowej tj. uczestników projektu 

stanowić będą przedstawiciele grup 

defaworyzowanych – 0 albo 4 pkt 

c. Operacja zakłada, że min. 50% grupy 

Treść wniosku 

o przyznanie pomocy 

Kryterium przyczynia się do 

udziału grup 

defaworyzowanych 

w realizowanych operacjach. 

Dla operacji związanych 

z wzmocnieniem kapitału 

społecznego, kryterium 

spełnione w dostatecznym 

stopniu, gdy operacja 

osiągnie minimum punktowe 

- 2 

 

KRYTERIA NIE SUMUJĄ 
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docelowej tj. uczestników projektu 

stanowić będą przedstawiciele grup 

defaworyzowanych – 0 albo 7 pkt 

d. Operacja zakłada, że powyżej 70% 

grupy docelowej tj. uczestników 

projektu stanowić będą 

przedstawiciele grup 

defaworyzowanych – 0 albo 10 pkt 

SIĘ -  maksymalna liczba 

punktów : 10 

11. Miejsce realizacji operacji 

 

− Budowa lub przebudowa 

ogólnodostępnej 

i niekomercyjnej 

infrastruktury rekreacyjnej 

a. Operacja realizowana na obszarze LGD 

w miejscowości do 5000 mieszkańców 

- 3 pkt 

b. Operacja jest realizowana 

w miejscowości innej niż miejscowość 

gminna – 0 albo 3 pkt 

c. Operacja realizowana jest 

w miejscowości oddalonej 

przynajmniej o 4 km od miejscowości 

gminnej – 0 albo 3 pkt 

d. Operacja jest realizowana 

w miejscowości o mniejszej liczbie 

mieszkańców niż średnia w dla 

wszystkich miejscowości z obszaru 

gminy – 0 albo 3 pkt 

Treść wniosku 

o przyznanie pomocy 

Jak wynika z diagnozy 

miejscowości na peryferiach 

gmin oraz mniejsze pod 

względem mieszkańców są 

w gorszej sytuacji, dlatego 

kryterium premiuje realizację 

operacji w takich 

miejscowościach. 

KRYTERIA SUMUJĄ SIĘ – 

maksymalna liczba punktów: 

12 

12. Zasięg operacji 

 

− Wzmocnienie kapitału 

społecznego 

− Operacja zakłada wsparcie grupy 

docelowej z obszaru wszystkich 5 

gmin członkowskich LGD – 0 albo 4 

pkt 

Treść wniosku 

o przyznanie pomocy 

Preferuje się operacje dające 

możliwość udziału osób 

z wszystkich 5 gmin. 

Maksymalna liczba punktów 

- 4 

13. Poziom zasobów 

miejscowości 

 

− Budowa lub przebudowa 

ogólnodostępnej 

i niekomercyjnej 

infrastruktury rekreacyjnej 

a. W miejscowości, gdzie planowana 

jest realizacja operacji, nie ma 

miejsca do spotkań/integracji 

i aktywności lokalnej społeczności  – 

0 albo 3 pkt 

 Kryterium premiuje 

społeczności zdiagnozowane 

jako te znajdujące się 

w szczególnej sytuacji. 

Maksymalna liczba punktów 

- 3 

Minimum punktowe w ocenie operacji wpisujących się w przedsięwzięcia związane z zakresem: 

− Rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej – 10 

− Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej – 11 

− Wzmocnienie kapitału społecznego – 17 

− Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej – 10   
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PROCEDURA USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW 

Kryteria wyboru operacji zostały opracowane przez pracowników biura LGD z udziałem lokalnej społeczności, pozytywnie zaopiniowane przez 

Zespół ds. opracowania lokalnej strategii rozwoju i zatwierdzone przez Zarząd LGD. Do zaangażowania lokalnej społeczności LGD wykorzystała 4 

partycypacyjne metody konsultacji kryteriów wyboru, w tym również gwarantujące wysoki poziom partycypacji tj. współdziałanie i delegowanie decyzji. Aby 

wypracować najbardziej adekwatne kryteria do przeprowadzonej diagnozy, wypracowanych celów i przedsięwzięć LGD wykorzystała metodę konwersacji 

o nazwie World Cafe, która posłużyła do prowadzenia dialogu w celu poszukiwania kreatywnych pomysłów dotyczących kryteriów i zasad wyboru operacji 

w ramach LSR. Kolejną metodą było konsultowanie opracowanego materiału podczas spotkania informacyjno-konsultacyjnego, podczas którego uczestnicy 

mieli możliwość uzyskania wyjaśnień na temat proponowanych kryteriów i zasad wyboru operacji oraz zgłosić uwagi. Jak na każdym z pięciu kluczowych 

etapów budowania LSR decyzje w sprawie zgłoszonych uwag i wniosków, które wpłynęły w ramach prowadzonych konsultacji zostały delegowane 

Zespołowi ds. opracowania lokalnej strategii rozwoju, który konsultował opracowane kryteria i zasady. Wszystkie materiały zostały również zamieszczone na 

stroni internetowej, dla zapewnienia łatwego dostępu do konsultowanych kryteriów. Ponadto LGD na bieżąco prowadziła konsultacje w ramach 

prowadzonego punktu informacyjno-konsultacyjnego w biurze LGD.  

Zasady ustalania lub zmiany kryteriów: 

1. Przesłankami decydującymi o konieczności zmiany kryteriów mogą być: 

a. wniosek Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji , 

b. wniosek co najmniej połowy członków Rady LGD, 

c. rekomendacje z przeprowadzonych ewaluacji. 

2. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w ust. 1 biuro LGD przygotowuje propozycję zmian kryteriów oraz zapewnia 

odpowiednią partycypację lokalnej społeczności, minimum poprzez: 

a. poinformowanie o ich ustalaniu lub zmianie oraz o prowadzonych konsultacjach w tej sprawie, zgodnie z planem komunikacji, 

b. przedstawi nowo ustalone lub zmienione kryteria oraz uwagi i wnioski z prowadzonych konsultacji Zespołowi ds. aktualizacji 

strategii i zasad jej wdrażania, który podejmie decyzję o przekazaniu kryteriów do zatwierdzenia przez Zarząd LGD. 

3. Kryteria zatwierdza Zarząd LGD uchwałą, zgodnie ze Statutem LGD. 

4. LGD informuje lokalną społeczność o ustaleniu lub zmianie kryteriów zgodnie z planem komunikacji oraz Samorząd Województwa zgodnie 

z zawartą umową dotyczącą realizacji LSR. 

5. LGD przekazuje zmienione kryteria do akceptacji Samorządu Województwa Mazowieckiego. 
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1. Przesłanka 
okonieczności 

zmiany kryteriów

2. Biuro LGD 
przygotowuje 

zmianę kryteriów

3. Konsultacje 
kryteriów z lokalną 

społecznością

4. Decyzja Zespołu 
ds. aktualizacji 

strategii i zasad jej 
wdrażania w 

sprawie 
przekazania 
kryteriów do 
zatwierdzenia

5. Zatwierdzenie 
kryteriów  przez 

Zarząd

6. 
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o zmienionych 
kryteriach 

7. Akceptacja 
Samorządu 

Województwa 
Mazowieckiego


