
Kryteria wyboru: 

 

A. Weryfikacja wstępna wniosku 

 Wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie 

wsparcia 

 Wniosek został sporządzony na formularzu wskazanym w ogłoszeniu o naborze  

 Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze 

wniosków o udzielenie wsparcia 

 Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie 

wsparcia 

 Do wniosku dołączono dokumenty wskazane w ogłoszeniu o naborze potwierdzające spełnienie 

warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji 

 Maksymalny próg limitu wsparcia dotyczący danej operacji nie został przekroczony - jeśli dotyczy lub 

jeśli wskazano w ogłoszeniu 

 Planowany okres realizacji operacji jest zgodny z ogłoszeniem w sprawie naboru wniosków - jeśli 

dotyczy lub jeśli wskazano w ogłoszeniu 

Jeśli w wyniku oceny wstępnej wniosek podlega dalszemu rozpatrywaniu to dokonywana jest ocena 

zgodności operacji z celami LSR. 

 

B. Ocena zgodności operacji z celami Lokalnej strategii Rozwoju  

 Operacja realizuje cele LSR 

 Operacja przyczynia się do osiągnięcia wskaźników monitoringu określonych w LSR 

Jeśli w wyniku oceny zgodności z celami LSR wniosek podlega dalszemu rozpatrywaniu to 

dokonywania weryfikacja zgodności operacji z PROW na lata 2014-2020. 

 

C. Weryfikacja zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

1. Wnioskodawcą jest osobą fizyczną / osobą fizyczną wykonująca działalność gospodarczą 

 Miejsce zamieszkania osoby fizycznej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - dotyczy osób 

fizycznych, które nie wykonują działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o 

swobodzie działalności gospodarczej  

 Miejsce oznaczone adresem, pod którym osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą znajduje się 

na obszarze wiejskim objętym LSR - dotyczy osób fizycznych, które wykonują działalność gospodarczą, 

do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  

 Wnioskodawca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

 Wnioskodawca jest pełnoletni 

2. Wnioskodawcą jest osobą prawną 

 Siedziba /oddział osoby prawnej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, nie dotyczy gmin, 

których obszar wiejski jest objęty LSR lecz siedziba znajduje się poza obszarem objętym LSR 

 Wnioskodawcą jest inny podmiot niż Województwo 

3. Wnioskodawcą jest spółka kapitałowa w organizacji lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną 

 Siedziba / oddział spółki kapitałowej w organizacji lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, znajduje się na obszarze wiejskim 

objętym LSR 

 Spółka kapitałowa w organizacji ubiega się o pomoc na operację wyłącznie w zakresie rozwoju 

przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej 

4. Wnioskodawcą jest spółką cywilną 

 Każdy wspólnik spółki cywilnej, w zależności od formy prawnej wspólnika, spełnia kryteria określone w 

pkt 1-3 

5. Kryteria wspólne dotyczące Wnioskodawcy i operacji 

 Operacja jest zgodna z celem (-ami) określonym (-ymi) w PROW na lata 2014-2020 dla działania M19, 

a jej realizacja pozwoli na osiągnięcie zakładanych wskaźników 

 Operacja jest zgodna z zakresem pomocy określonym w rozporządzeniu 

 Operacja, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba, że operacja dotyczy 

inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek 

będzie zlokalizowany poza tym obszarem 



 Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub 

współwłasnością Wnioskodawcy lub Wnioskodawca posiada udokumentowane prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele określone  we wniosku o przyznanie pomocy, co najmniej przez okres realizacji 

operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji 

 Operacja będzie realizowana w nie więcej niż w 2 etapach a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z 

zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów 

kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej 

operacji nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 

dnia 31 grudnia 2022 r. 

 Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych 

 Wnioskodawca, realizujący operację: 

o posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą 

zamierza realizować, lub 

o posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub 

o posiada, jeżeli jest osoba fizyczną, kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, lub 

o wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować 

 Koszty kwalifikowalne określone we wniosku są zgodne z zakresem kosztów kwalifikowalnych 

określonych w rozporządzeniu oraz zasadami dotyczącymi kwalifikowalności 

 Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych , a w przypadku 

wnioskodawcy będącego jednostką sektora finansów publicznych lub organizacją pożytku publicznego 

wydatki nie są współfinansowane w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub 

jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego 

 Wnioskodawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów  

rozporządzenia 651/2014 - w przypadku gdy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, do 

której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 

6. Operacja dotyczy zachowania dziedzictwa lokalnego 

 Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej 

Jeśli w wyniku oceny zgodności z PROW na lata 2014-2020 wniosek podlega dalszemu rozpatrywaniu 

to dokonywana jest ocena według lokalnych kryteriów wyboru 

 

D. Lokalne kryteria wyboru projektów: 

1. Doradztwo 0-5 pkt. 

Opis kryterium: Skorzystanie przez wnioskodawców z doradztwa biura LGD przy składaniu wniosku. Aby 

osoba lub podmiot uzyskała punkty za korzystanie z doradztwa ma obowiązek skorzystać z niego od dnia 

ogłoszenia naboru wniosków na stronie internetowej LGD i nie później niż 3 dni przed zakończeniem naboru 

wniosków. Doradca ma prawo odmówić udzielenia doradztwa, jeśli w danym czasie udziela innej osobie 

doradztwa.  

W trosce o wysoką jakość składanych wniosków preferuje się aby wnioskodawcy korzystali z doradztwa 

świadczonego przez pracowników biura LGD/ekspertów zatrudnionych na zlecenie biura LGD w zakresie 

przygotowania wniosku /biznesplanu. Wnioski wnioskodawców nie korzystających z doradztwa przed 

złożeniem wniosku nie otrzymują punktów. 

Uzasadnienie kryterium: W analizie SWOT jako zagrożenie dostrzeżono zawiłość procedur związanych z 

korzystaniem ze wsparcia zewnętrznego oraz niskie kompetencje lokalnych liderów. Aby wyjaśnić 

wnioskodawcom wiele kwestii proceduralnych a tym samym wpłynąć na sprawną i efektywną realizację 

operacji premiuje się korzystanie ze wsparcia doradczego dotyczącego przygotowania wniosku.  

Źródło weryfikacji: rejestr świadczonego doradztwa przez biuro LGD 

Punktacja:  

 Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa – 0 pkt 

 Wnioskodawca korzystał z doradztwa biura – 5 pkt. 

 

2. Oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane 0-7 pkt 

Opis kryterium: Wpływ operacji na grupy defaworyzowane zidentyfikowane w LSR (w przypadku PROW 

– osoby młode do 29 r.ż., i osoby powyżej 50 r.ż.,  

Preferuje się operacje realizowane przez wnioskodawców będących przedstawicielami grup 

defaworyzowanych lub operacje oddziaływujące pozytywnie na grupę defaworyzowaną. 



W przypadku stwierdzenia, iż wnioskodawca nie jest przedstawicielem grupy defaworyzowanej lub operacja 

nie będzie skierowana do osób defaworyzowanych nie przyznaje się punktów. 

Uzasadnienie kryterium:  

Z uwagi na realizację instrumentu RLKS wsparcie ze środków LGD kierowane będzie w pierwszej 

kolejności do grup/osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej, w tym głównie 

ze względu na dostęp do rynku pracy. Kryterium przyczyni się do efektywnej walki z wykluczeniem i 

ubóstwem na terenie LGD. 

Źródło weryfikacji: wniosek o przyznanie pomocy/ oświadczenie wnioskodawcy 

Punktacja:  

 Wnioskodawca nie jest przedstawicielem grupy defaworyzowanej lub do takiej grupy nie jest kierowane 

wsparcie w projekcie – 0 pkt 

 Wnioskodawca jest przedstawicielem grupy defaworyzowanej lub do takiej grupy kierowane jest 

wsparcie – 7 pkt. 

 

3. Miejsce realizacji operacji 0-3 pkt 

Opis kryterium: Premiowane będą operacje, których miejsce (lokalizacja operacji lub adres prowadzenia 

działalności gospodarczej) realizacji znajduje się w miejscowości liczącej do 5 tys. mieszkańców (wg stanu 

na dzień 31.12.2013 r.). Operacje realizowane poza miejscowościami do 5 tys. mieszkańców nie otrzymają 

pkt. 

Uzasadnienie kryterium:  

Z analizy SWOT wynika, iż obszary wiejskie (definiowane jako miejscowości do 5 tys. mieszkańców), a 

tym samym ich mieszkańcy, są w znacznie trudniejszej sytuacji niż mieszkańcy obszarów miejskich. Z 

uwagi na fakt, iż przeważający obszar LGD stanowią obszary wiejskie, a zatem najwięcej zdiagnozowanych 

problemów, dotyczy właśnie tych mieszkańców, aby nie pogłębiać dysproporcji między obszarami wiejskimi 

i większymi miastami, wsparcie powinno być skierowane w pierwszej kolejności do terenów wiejskich.  

Źródło weryfikacji: wniosek o przyznanie pomocy oraz Bank Danych Lokalnych 

Punktacja:  

 Operacja realizowana jest w miejscowości zamieszkałej przez więcej niż 5 tys. mieszkańców – 0 pkt 

 Operacja realizowana jest w miejscowości do 5 tys. mieszkańców włącznie – 3 pkt 

 

4. Projekt wpisuje się w cele przekrojowe PROW 2014-2020 dotyczące ochrony środowiska i 

przeciwdziałania zmianom klimatu 0-2 pkt 

Opis kryterium: Zgodność realizowanej operacji z celami przekrojowymi PROW 2014-2020: ochrona 

środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu. Za zgodność z poszczególnymi celami przekrojowym, 

rozumianymi jako wszelkie działania wykazane w projekcie, które sprzyjają tym celom, operacja uzyskuje 1 

punkt. W przypadku nie stwierdzenia zgodności z żadnym celem przekrojowym operacja nie uzyskuje 

punktów. 

Uzasadnienie kryterium: Kryterium zaczerpnięte z Programu. Lokalne Strategie Rozwoju realizują cele 

PROW 2014-2020 dlatego też operacje realizowane w ramach Strategii powinny przyczyniać się do 

realizacji celów PROW 2014-2020.  

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy/ oświadczenie wnioskodawcy 

Punktacja:  

 Projekt niezgodny z celem przekrojowym w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom 

klimatu– 0 pkt 

 Projekt zgodny z celem przekrojowym w zakresie ochrony środowiska – 1 pkt 

 Projekt zgodny z celem przekrojowym w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu – 1 pkt 

 

5. Innowacyjność operacji 0-2 pkt 

Opis kryterium: Innowacyjny charakter operacji lub działań realizowanych w ramach operacji. Przez 

innowacyjność rozumie się zastosowanie lub wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów, procesów 

(technologii), metod organizacji lub marketingu poprzez praktyczne wykorzystanie lokalnych zasobów 

unikalnych i charakterystycznych na obszarze LSR (przyrodniczych, historycznych, kulturalnych czy 

społecznych). Innowacyjne może być ich nietypowe, niestandardowe wykorzystanie czy promocja. W 

przypadku nie stwierdzenia innowacyjnego charakteru operacji nie przyznaje się punktów. 

Uzasadnienie kryterium: Innowacyjność pozwala z jednej strony na rozwój nowych gałęzi gospodarki, 

wprowadzanie dotychczas niestosowanych rozwiązań. Z drugiej strony na wykorzystanie lokalnych 



zasobów, które na terenie LGD są niewykorzystywane w dostatecznym stopniu. Z diagnozy obszaru wynika 

ponadto niski wskaźnik innowacyjności w gospodarce (z wyjątkiem produkcji rolniczej).  

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy 

Punktacja:  

 Operacja nie ma charakteru innowacyjnego – 0 pkt. 

 Operacja ma charakter innowacyjny - 2 pkt. 

 

6. Komplementarność projektu 0-3 pkt 

Opis kryterium: Komplementarność działań ujętych w projekcie z innymi działaniami w zakresie potrzeb 

społecznych na obszarze. W ramach kryterium ocenie podlega spójność projektu z innymi zadaniami 

zrealizowanymi, realizowanymi, lub planowanymi do realizacji odpowiadającymi na zdiagnozowane na 

obszarze potrzeby społeczne.  W przypadku nie wykazania komplementarności operacja nie otrzymuje 

punktów. 

Uzasadnienie kryterium: Z uwagi na zintegrowany charakter całej LSR należy premiować projekty spójne 

z już zrealizowanymi działaniami lub komplementarne z realizowanymi/planowanymi działaniami w oparciu 

o tworzona infrastrukturę lub uzupełniającymi jej ofertę. Wzajemne uzupełnianie się działań stworzy spójną 

i kompleksową realizację zdiagnozowanych potrzeb społecznych w zakresie kultury, rekreacji, edukacji.  

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy/ oświadczenie wnioskodawcy 

Punktacja:  

 Wnioskodawca nie wykazał komplementarności – 0 pkt. 

 Wnioskodawca wykazał komplementarność z 1 zadaniem – 2 pkt 

 Wnioskodawca wykazał komplementarność z więcej niż 1 zadaniem - 3 pkt 

 

Zasady postępowania w przypadku uzyskania przez operację takiej samej liczby punktów według 

lokalnych kryteriów:  

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów 

oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje: 

 liczba przyznanych punktów w kryterium: Oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane - 

zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście” a w 

przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nie nieskuteczna 

 liczba przyznanych punktów w kryterium: Miejsce realizacji - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w 

ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście” a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nie 

nieskuteczna 

 liczba przyznanych punktów w kryterium: Doradztwo - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w 

ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się 

nieskuteczna 

- o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina i minuta złożenia wniosku w biurze LGD 

zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe 

miejsce na liście”. 

 


