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KRYTERIA WYBORU OPERACJI  

WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA I ZMIANY KRYTERIÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



I. LOKALNE KRYTERIA WYBORU 

Lokalne kryteria wyboru operacji zostały przygotowane po szeregu konsultacji społecznych, prowadzonych 

z mieszkańcami LGD. Analiza lokalnych potrzeb obszaru objętego niniejszym opracowaniem oraz zakresu 

możliwej do otrzymania pomocy w ramach konkursów na realizację operacji z zakresu: podejmowania 

działalności gospodarczej, rozwijania działalności gospodarczej, projektów dotyczących infrastruktury oraz 

projektów grantowych pozwoliły na opracowanie lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Wszystkie opracowane lokalne kryteria wyboru operacji są mierzalne, adekwatne do analizy SWOT 

lub mierzalne i adekwatne.  

Tabele przedstawiające w sposób szczegółowy lokalne kryteria wyboru zostały przedstawione poniżej. 

 
LOKALNE KRYTERIA WYBORU - PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

LP Kryterium lokalne 

Rodzaj dokumentu 

potwierdzającego spełnienie 

kryterium: 

1 Innowacyjność projektu  
Preferuje operacje innowacyjne - nowe rozwiązania technologiczne lub/i 

rozwiązania wykorzystujące lokalne zasoby, lokalny potencjał, lub/i dotyczące 

produktów lokalnych mających wpływ na promocję obszaru LGD 

- projekt nie zawierający elementów innowacyjnych - 0 pkt  

- projekt posiadający charakter innowacyjny – 5 pkt 

 

 

Informacja sporządzona przez 

wnioskodawcę na zał. 

dodatkowym 

2 Wpływ na środowisko 

Preferowane będą operacje mające pozytywne oddziaływanie na środowisko 

naturalne obszaru LGD czyli takie, które w ramach zestawienia kosztów 

zawierają co najmniej 5% wydatków bezpośrednio związanych z ochroną 

środowiska obszaru LSR i zapobieganiem zmianom klimatycznym.  

Za działania na rzecz ochrony środowiska uznane będą również elementy 

dotyczące wykorzystania lub wprowadzania na rynek technologii opartych na 

odnawialnych źródłach energii (OZE) . 

- operacje mające pozytywny wpływ na środowisko naturalne obszaru LGD - 5 

pkt  
- operacje nie mające pozytywnego wpływu na środowisko naturalne obszaru 

LGD - 0 pkt  

 

 

Informacja sporządzona przez 

wnioskodawcę na zał. 

dodatkowym 

3 Konsultacja wniosku o przyznanie pomocy  

Preferowane będą operacje wnioskodawców, którzy konsultowali elementy 

wniosku o przyznanie pomocy z pracownikami biura (najpóźniej na 5 dni przed 

terminem zakończenia naboru wniosków) oraz posiadają udokumentowaną 

historię doradztwa w LGD. 

 

Wnioskodawca konsultował elementy wniosku o przyznanie pomocy z 

pracownikami biura i posiada udokumentowaną historię doradztwa w LGD: 

- TAK – 2 pkt 

- NIE – 0 pkt 

 

 

Baza formularzy wykonania 

usługi doradczej LGD 

4 Wysokość planowanych do poniesienia kosztów kwalifikowalnych 

Preferuje projekty, w których wysokość planowanych do poniesienia przez 

wnioskodawców kosztów kwalifikowalnych jest równa lub wyższa od kwoty 

110 000,00 zł: 

 

- wysokość planowanych do poniesienia kosztów kwalifikowalnych operacji 

jest równa lub wyższa od kwoty 110 000,00 zł – 5 pkt 

- wysokość planowanych do poniesienia kosztów kwalifikowalnych operacji 

jest niższa od kwoty 110 000,00 zł  – 0 pkt 

 

 

Kalkulacja kosztów podjęcia 

działalności w biznesplanie 

(załączniku do wniosku o  

przyznanie pomocy) 

5 Promocja obszaru działania LGD 

Preferowane będą operacje, których realizacja będzie oznakowana w sposób 

widoczny logiem LGD 

 



- operacja będzie oznakowana tabliczką z nazwą i logiem LGD - 5 pkt  

- operacja nie będzie oznakowana tabliczką z nazwą i logiem LGD - 0 pkt 

 

Informacja sporządzona przez 

wnioskodawcę na zał. 

dodatkowym  

6 Wspieranie osób z grup defaworyzowanych 

Preferowane będą operacje, które zakładają wspieranie osób z grup 

defaworyzowanych na obszarze LGD, w tym: osób bezrobotnych/osób młodych 

do 35 roku życia / osób powyżej 50 roku życia / kobiet (znajdujących się w 

gorszej sytuacji na rynku pracy ze względu na płeć) / kobiet powracających na 

rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dzieci / osób 

niepełnosprawnych:  

 

- operacja polegająca na podjęciu działalności gospodarczej przez osobę 

reprezentującą jedną z grup defaworyzowanych na rynku pracy – 10 pkt 

oraz  

- operacja polegająca dodatkowo na podjęciu działalności gospodarczej przez 

kobietę powracającą na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem 

dzieci – 1 pkt 

 

- operacja zakładająca zatrudnianie przez wnioskodawcę osób z grup 

defaworyzowanych:– 3 pkt 

 

- operacja nie mająca związku z samozatrudnieniem lub zatrudnieniem osób z 

grup defaworyzowanych – 0 pkt 

 

 

Informacja sporządzona przez 

wnioskodawcę na zał. 

dodatkowym dotycząca 

podejmowania dz. przez osobę 

z grupy defaworyzowanej lub 

zatrudniania osób z tej grupy 

w ramach operacji  

Orzeczenie o 

niepełnosprawności osoby 

podejmującej działalność 

gospodarczą  

Zaświadczenie z Urzędu Pracy 

o posiadaniu statusu osoby 

bezrobotnej (czynnej lub 

biernej) wystawione dla osoby 

podejmującej działalność 

gospodarczą 

Dokumenty potwierdzające 

przynależność do grupy 

defaworyzowanej: kobiet 

powracających na rynek pracy 

po przerwie związanej z 

wychowaniem dzieci: 

- Zaświadczenie z ZUS o 

niepodleganiu ubezpieczeniu 

społecznemu w okresie 

ostatnich 6 m-cy 

oraz 

- Akt urodzenia dziecka 

Lub 

- Zaświadczenie ze 

szkoły/przedszkola o 

uczęszczaniu dziecka do danej 

placówki 

Oświadczenie beneficjenta o 

planowanym zatrudnieniu 

osoby z grupy 

defaworyzowanej w ramach 

realizacji operacji 

7 Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu  

Preferuje operacje tworzące większą liczbę nowych miejsc pracy (w 

przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, w tym samozatrudnienie) na obszarze 

działania LGD: 

 

- mniej niż 2 miejsca pracy - 0 pkt. 

- minimum 2, ale nie więcej niż 3 miejsca pracy - 10 pkt. 

- 3 miejsca pracy i więcej - 20 pkt. 

 

 

Informacje z biznesplanu 

(załącznika do wniosku) 

8 Przetwórstwo produktów rolnych 

Preferowane będą operacje inwestycyjne związane z produktami żywnościowymi 

pochodzenia rolniczego z obszaru LGD i/lub z udostępnianiem tych produktów 

na rynku. 

- operacje związane z produktami żywnościowymi pochodzenia rolniczego z 

obszaru LGD i/lub z udostępnianiem tych produktów na rynku - 5 pkt  

- operacje nie związane z produktami żywnościowymi pochodzenia rolniczego z 

obszaru LGD, ani z udostępnianiem tych produktów na rynku - 0 pkt 

 

 

Kod PKD podejmowanej 

działalności oraz  

Zestawienie kosztów w 

biznesplanie 

9 Wpływ operacji na osiągnięcie wskaźników LSR 

Preferowane będą operacje przyczyniające się do osiągania celów założonych w 

LSR oraz wpływające na osiąganie wskaźników produktu i rezultatu określonych 

w LSR:  

 

Informacja sporządzona przez 

wnioskodawcę na zał. 

dodatkowym  



 

 Operacja pozytywnie wpływa na osiągniecie wskaźników produktu i rezultatu 

LSR ponad wymagane minimum programowe: 

- TAK - 5 pkt 

- NIE - 0 pkt  

 

10 Czas realizacji projektu 

Preferowane będą operacje, w których planowany termin realizacji operacji 

(liczony od dnia następującego po zakończeniu naboru wniosków o przyznanie 

pomocy do planowanego dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną) jest 

krótszy niż 12 m-cy:. 

 

Czas realizacji projektu określony przez Wnioskodawcę we wniosku o 

przyznanie pomocy jest krótszy niż 12 m-cy: 

- TAK - 10 pkt 

- NIE - 0 pkt 

 

 

Dane z wniosku o  

przyznanie pomocy i 

biznesplanu 

 

11 Stopień spójności i adekwatności opisu operacji z zakresem zaplanowanych 

zadań oraz budżetem 

Preferuje operacje, w których zaplanowane działania i ich koszty są racjonalne i 

adekwatne do ich merytorycznego opisu, w tym także uzasadnienia 

przedstawionego we wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanie: 

 

- budżet operacji spójny z Zakresem rzeczowo-finansowym operacji oraz 

wszystkie wydatki są racjonale i uzasadnione – 5 pkt 

- budżet spójny z Zakresem rzeczowo-finansowym operacji ale nie wszystkie 

koszty są racjonalne lub uzasadnione – 3 pkt 

- budżet niespójny (niezgodny z Zakresem rzeczowo-finansowym operacji) lub 

nie wynika z niego co ma zostać sfinansowane – 0 pkt 

 

Dane z wniosku o  

przyznanie pomocy 

oraz z biznesplanu 

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 31 punktów podczas oceny według w/w lokalnych kryteriów wyboru. 

 

  



LOKALNE KRYTERIA WYBORU - ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

LP Kryterium lokalne 

Rodzaj dokumentu 

potwierdzającego spełnienie 

kryterium: 

1 

 

 

Innowacyjność projektu  
 

Preferuje operacje innowacyjne - nowe rozwiązania technologiczne lub/i 

rozwiązania wykorzystujące lokalne zasoby, lokalny potencjał, lub/i dotyczące 

produktów lokalnych mających wpływ na promocję obszaru LGD 

- projekt nie zawierający elementów innowacyjnych - 0 pkt.  

- projekt posiadający charakter innowacyjny – 5 pkt. 

 

 

Informacja sporządzona przez 

wnioskodawcę na zał. 

dodatkowym 

2 Wpływ na środowisko 

Preferowane będą operacje mające pozytywne oddziaływanie na środowisko 

naturalne obszaru LGD czyli takie, które w ramach zestawienia kosztów 

zawierają co najmniej 5% wydatków bezpośrednio związanych z ochroną 

środowiska obszaru LSR i zapobieganiem zmianom klimatycznym.  

Za działania na rzecz ochrony środowiska uznane będą również elementy 

dotyczące wykorzystania lub wprowadzania na rynek technologii opartych na 

odnawialnych źródłach energii (OZE) . 

- operacje mające pozytywny wpływ na środowisko naturalne obszaru LGD  5 

pkt  

- operacje nie mające pozytywnego wpływu na środowisko naturalne obszaru 

LGD - 0 pkt  

 

 

Informacja sporządzona przez 

wnioskodawcę na zał. 

dodatkowym 

 

3 Konsultacja wniosku o przyznanie pomocy  

Preferowane będą operacje wnioskodawców, którzy konsultowali elementy 

wniosku  

o przyznanie pomocy z pracownikami biura (najpóźniej na 5 dni przed terminem 

zakończenia naboru wniosków) oraz posiadają udokumentowaną historię 

doradztwa w LGD. 

 

- wnioskodawca konsultował elementy wniosku o przyznanie pomocy z 

pracownikami biura i posiada udokumentowaną historię doradztwa w LGD: 

- TAK –  2 pkt 

- NIE – 0 pkt 

 

 

Baza formularzy wykonania 

usługi doradczej LGD 

4 Intensywność wsparcia 

Preferuje projekty, w których planowany przez wnioskodawców wkład własny 

obniża poziom intensywności pomocy określony w LSR (tj. wkład własny 

wnioskodawcy jest większy niż określony w LSR minimalny poziom wkładu 

własnego), stwarzając tym samym szansę dofinansowania większej liczby 

operacji z budżetu LSR. 

 

- wkład własny wnioskodawcy jest określony na poziomie minimalnym 

wskazanym w LSR – 0 pkt 

- wkład własny wnioskodawcy obniżający maksymalną intensywność pomocy o 

co najmniej 5% – 2 pkt 

- wkład własny wnioskodawcy obniżający maksymalną intensywność pomocy o 

co najmniej 10 % – 5 pkt 

 

 

Kalkulacja dotacji w 

dokumentacji wniosku o  

przyznanie pomocy  

 

5 Promocja obszaru działania LGD 

Preferowane będą operacje, których realizacja będzie oznakowana w sposób 

widoczny logiem LGD  

- operacja będzie oznakowana tabliczką z nazwą i logiem LGD - 5 pkt  

- operacja nie będzie oznakowana tabliczką z nazwą i logiem LGD - 0 pkt 

 

 

Informacja sporządzona przez 

wnioskodawcę na zał. 

dodatkowym 

 

6 Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu  

 

Preferuje operacje tworzące większą liczbę nowych miejsc pracy (w 

przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne) na obszarze działania LGD: 

- mniej niż 2 miejsca pracy - 0 pkt 

- minimum 2, ale nie więcej niż 3 miejsca pracy - 10 pkt 

- 3 miejsca pracy i więcej- 20 pkt 

 

 

Informacje z biznesplanu 

(załącznika do wniosku)  



7 Wspieranie podmiotów ekonomii społecznej 

Wnioskodawca jest podmiotem ekonomii społecznej, w tym m.in. spółdzielnią 

socjalną: 

- TAK - 5 pkt 

- NIE - 0 pkt 

 

 

Statut podmiotu ES 

8 Przetwórstwo produktów rolnych 

Preferowane będą operacje inwestycyjne związane z produktami żywnościowymi 

pochodzenia rolniczego z obszaru LGD i/lub z udostępnianiem tych produktów 

na rynku. 

- operacje związane z produktami żywnościowymi pochodzenia rolniczego z 

obszaru LGD i/lub z udostępnianiem tych produktów na rynku - 5 pkt  

- operacje nie związane z produktami żywnościowymi pochodzenia rolniczego z 

obszaru LGD, ani z udostępnianiem tych produktów na rynku - 0 pkt  

 

 

Kod PKD rozwijanej 

działalności oraz 

Zestawienie kosztów we 

wniosku o przyznanie pomocy 

9 Wpływ operacji na osiągnięcie wskaźników LSR 

Preferowane będą operacje przyczyniające się do osiągania celów założonych w 

LSR oraz wpływające na osiąganie wskaźników produktu i rezultatu określonych 

w LSR:  

 

Operacja pozytywnie wpływa na osiągniecie wskaźników produktu i rezultatu 

LSR ponad wymagane minimum programowe: 

- TAK - 5 pkt 

- NIE - 0 pkt  

 

 

Informacja sporządzona przez 

wnioskodawcę na zał. 

dodatkowym  

10 Wspieranie osób z grup defaworyzowanych 

Preferowane będą operacje, które zakładają wspieranie osób z grup 

defaworyzowanych na obszarze LGD, w tym: osób bezrobotnych/osób młodych 

do 35 roku życia / osób powyżej 50 roku życia / kobiet (znajdujących się w 

gorszej sytuacji na rynku pracy ze względu na płeć) / kobiet powracających na 

rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dzieci / osób 

niepełnosprawnych:  

 

- wnioskodawca reprezentuje jedną z grup defaworyzowanych lub operacja 

zakłada zatrudnianie przez wnioskodawcę osób z grup defaworyzowanych – 2 

pkt 

- operacja nie mająca związku ze wsparciem dla osób z grup defaworyzowanych 

– 0 pkt 

 

 

Informacja sporządzona przez 

wnioskodawcę na zał. 

dodatkowym 

Oświadczenie beneficjenta o 

przynależności do danej grupy 

defaworyzowanej  

Oświadczenie o planowanym 

zatrudnieniu osoby z grupy 

defaworyzowanej w ramach 

realizacji operacji 

11 Doświadczenie wnioskodawcy 

Preferuje operacje realizowane przez przedsiębiorców, którzy prowadzą 

działalność gospodarczą na obszarze LGD7 dłużej niż 6 m-cy przed dniem 

złożenia wniosku o przyznanie pomocy: 

 

- wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą na obszarze LGD7 dłużej 

niż 6 m-cy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy – 5 pkt 

- wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą na obszarze LGD7 krócej 

niż 6 m-cy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy – 0 pkt 

Informacja sporządzona przez 

wnioskodawcę na zał. 

dodatkowym 

Zaświadczenie o wpisie do 

CEIDG 

Wyciąg z rejestru 

przedsiębiorców 

12 Czas realizacji projektu 

Preferowane będą operacje, w których planowany termin realizacji operacji 

(liczony od dnia następującego po zakończeniu naboru wniosków o przyznanie 

pomocy do planowanego dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną) jest 

krótszy niż 12 m-cy:. 

 

Czas realizacji projektu określony przez Wnioskodawcę we wniosku o 

przyznanie pomocy jest krótszy niż 12 m-cy: 

- TAK - 10 pkt 

- NIE - 0 pkt  

 

 

Dane z wniosku o przyznanie 

pomocy i biznesplanu 

 

13 Stopień spójności i adekwatności opisu operacji z zakresem zaplanowanych 

zadań oraz budżetem 

 

Preferuje operacje, w których zaplanowane działania i ich koszty są racjonalne i 

adekwatne do ich merytorycznego opisu, w tym także uzasadnienia 

przedstawionego we wniosku o przyznanie pomocy 

 

Dane z wniosku o  

przyznanie pomocy 

oraz z biznesplanu 



- budżet operacji spójny z Zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji oraz 

Opisem zadań wymienionych w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji 

oraz wszystkie wydatki są racjonale i uzasadnione – 5 pkt 

- budżet spójny z Zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji oraz Opisem 

zadań wymienionych w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, ale nie 

wszystkie koszty są racjonalne lub uzasadnione – 3 pkt 

- budżet niespójny (niezgodny z Zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji 

lub Opisem zadań wymienionych w Zestawieniu rzeczowo-finansowym 

operacji) lub nie wynika z niego jasno co ma zostać sfinansowane – 0 pkt 

 

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 32 punktów podczas oceny według w/w lokalnych kryteriów 

wyboru. 

  



LOKALNE KRYTERIA WYBORU - DUŻA INFRASTRUKTURA 

 

LP Kryterium lokalne 

Rodzaj dokumentu 

potwierdzającego spełnienie 

kryterium: 

1 Innowacyjność projektu  
Preferuje operacje innowacyjne - nowe rozwiązania wykorzystujące lokalne 

zasoby, lokalny potencjał lub/i mające wpływ na promocję obszaru LGD i 

jego walorów 

- projekt nie zawierający elementów innowacyjnych - 0 pkt. 

- projekt posiadający charakter innowacyjny – 5 pkt. 

 

 

Informacja sporządzona przez 

wnioskodawcę na zał. 

dodatkowym 

2 Wpływ na środowisko 

Preferowane będą operacje mające pozytywne oddziaływanie na środowisko 

naturalne obszaru LGD czyli takie, które w ramach zestawienia kosztów 

zawierają co najmniej 5% wydatków bezpośrednio związanych z ochroną 

środowiska obszaru LSR i zapobieganiem zmianom klimatycznym.  

Za działania na rzecz ochrony środowiska uznane będą również elementy 

dotyczące wykorzystania lub wprowadzania na rynek technologii opartych na 

odnawialnych źródłach energii (OZE), tworzenia nowych obszarów zielonych: 

 

- operacje mające pozytywny wpływ na środowisko naturalne obszaru LGD  

- 2 pkt. 

- operacje nie mające pozytywnego wpływu na środowisko naturalne obszaru 

LGD - 0 pkt. 

 

 

Informacja sporządzona przez 

wnioskodawcę na zał. 

dodatkowym 

3 Konsultacja wniosku o przyznanie pomocy  

Preferowane będą operacje wnioskodawców, którzy konsultowali elementy 

wniosku o przyznanie pomocy z pracownikami biura (najpóźniej na 5 dni 

przed terminem zakończenia naboru wniosków) oraz posiadają 

udokumentowaną historię doradztwa w LGD. 

 

- wnioskodawca konsultował elementy wniosku o przyznanie pomocy z 

pracownikami biura i posiada udokumentowaną historię doradztwa w LGD: 

- TAK – 2 pkt 

- NIE – 0 pkt 

 

 

Baza formularzy wykonania 

usługi doradczej LGD 

4 Promocja obszaru działania LGD 

Preferowane będą operacje zawierające elementy promujące obszar działania 

LGD oraz operacje zawierające widoczne oznakowanie logiem LGD.  

Za elementy promujące obszar działania LGD uznawane będą takie elementy 

operacji jak: kampanie promocyjne obejmujące publikacje i wydawnictwa 

ukazujące zasoby dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego, krajobrazowego 

obszaru LGD, promujące atrakcje i walory turystyczne, wydarzenia kulturalne 

itp., a także tablice informacyjne, gabloty, wystawy, prelekcje, konferencje, 

szkolenia, targi i inne formy odnoszące się do tych walorów/zasobów.  

Tabliczki z logiem LGD służące oznakowaniu zrealizowanych 

inwestycji/operacji udostępnia nieodpłatnie LGD. 

 

- operacje promujące obszar działania LGD - 3 pkt.  

albo 

- operacje oznakowane logiem LGD - 7 pkt. 

albo 
- operacje promujące obszar działania LGD oraz oznakowane logiem LGD - 

10 pkt. 
- operacje nie promujące obszaru działania LGD i nieoznakowane logiem 

LGD - 0 pkt. 

 

 

Informacja sporządzona przez 

wnioskodawcę na zał. 

dodatkowym 



5 Miejsce realizacji projektu 
Preferuje projekty zależnie od liczby mieszkańców danej miejscowości na 

zasadzie im mniejsza miejscowość tym więcej punktów.  

W przypadku operacji realizowanej w kilku miejscowościach, pod uwagę 

brana jest miejscowość o największej liczbie mieszkańców: 

- miejscowość do 5 000 mieszkańców – 2 pkt 

- miejscowość powyżej 5 000 mieszkańców - 0pkt 

 

 

Informacja sporządzona przez 

wnioskodawcę na zał. 

dodatkowym na podstawie 

ostatnich dostępnych danych 

GUS 

6 Wpływ operacji na osiągnięcie wskaźników LSR 

Preferowane będą operacje przyczyniające się do osiągania celów założonych 

w LSR oraz wpływające na osiąganie wskaźników produktu i rezultatu 

określone w LSR:  

 

 Operacja pozytywnie wpływa na osiągniecie wskaźników produktu i 

rezultatu LSR ponad wymagane minimum programowe: 

- TAK - 5 pkt 

- NIE - 0 pkt 

 

 

Informacja sporządzona przez 

wnioskodawcę na zał. 

dodatkowym 

7 Zintegrowanie zasobów oraz podmiotów na obszarze LSR 

Preferuje projekty zapewniające zrównoważony rozwój obszaru LSR poprzez 

zintegrowanie zasobów, czyli zakładanie poprzez realizację operacji 

jednoczesnego wykorzystania rożnych zasobów lokalnych specyficznych dla 

obszaru, miejsc, obiektów, elementów stanowiących dziedzictwo 

przyrodnicze, historyczne lub kulturowe lub/oraz zapewnienie w wyniku 

realizacji projektu zintegrowania podmiotów (realizacja operacji przez 

minimum dwa podmioty z różnych sektorów): 

 

- operacja zapewnia zintegrowanie zasobów - 5 pkt 

albo 

- operacja zapewnia zintegrowanie podmiotów – 5 pkt 

albo 

- operacja zapewnia zintegrowanie podmiotów oraz zasobów – 10 pkt 

- operacja nie zapewnia zintegrowania zasobów lub podmiotów – 0 pkt 

 

 

Informacja sporządzona przez 

wnioskodawcę na zał. 

dodatkowym oraz list 

intencyjny lub umowa 

partnerska 

 

 

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 14 punktów podczas oceny według w/w lokalnych kryteriów 

wyboru. 

  



II. PROCEDURA TWORZENIA I ZMIANY KRYTERIÓW  

 

Procedura tworzenia oraz zmiany lokalnych kryteriów wyboru jest uregulowana w Regulaminie Rady 

Stowarzyszenia „LGD7 - Kraina Nocy i Dni” (Rozdział IX § 20). 

Uprawnieni na podstawie Regulaminu do wystąpienia o zmianę lokalnych kryteriów wyboru lub zaproponowania 

nowego kryterium są członkowie Rady Stowarzyszenia oraz co najmniej 10 członków LGD7. Wyżej wymienione 

osoby zgłaszają pisemną propozycję zmian wraz ze szczegółowym uzasadnieniem do Zarządu Stowarzyszenia. 

Propozycja ta może dotyczyć przede wszystkim rodzaju kryteriów wyboru dla danego typu operacji oraz wartości 

punktowej w poszczególnych kryteriach. Zmiany mogą obejmować też wprowadzanie nowych kryteriów oceny, 

jak i rezygnację z dotychczas stosowanych. Zmiany muszą być podyktowane trudnościami we wdrożeniu danego 

typu operacji i prowadzić do ułatwienia wdrożenia LSR, z zachowaniem planowanego celu, jaki ma być osiągnięty 

poprzez to wdrożenie. Zmiany kryteriów oceny powinny zostać poddane konsultacjom społecznym, tak jak proces 

jej pierwotnego tworzenia. 

Zarząd poddaje otrzymaną propozycję dotyczącą kryteriów konsultacjom społecznym. Forma konsultacji powinna 

być dostosowana do rodzaju i skali zmian (prezentacja z dyskusją, spotkanie otwarte, zamieszczenie prośby 

skierowanej do mieszkańców obszaru dotyczącej udziału w konsultacjach na stronie stowarzyszenia),  

z zachowaniem grup docelowych konsultacji dostosowanych do charakteru/tematu zmian ich treści  

(np. w przypadku zmian kryteriów dotyczących wspierania przedsiębiorczości niezbędna jest konsultacja ze 

środowiskiem osób defaworyzowanych na rynku pracy lub/i z instytucjami podejmującymi problematykę rynku 

pracy). Wnioski z konsultacji społecznych rozpatrywane są przez Radę Stowarzyszenia, która ustosunkowuje się 

do proponowanych rozwiązań - przyjęte uwagi mieszkańców uwypukla w projekcie kryteriów, a odrzucone - 

uzasadnia. Podsumowanie procesu konsultacji kryteriów zamieszczane jest na stronie LGD do wiadomości 

szerszej opinii publicznej. 

Przygotowane w ten sposób propozycje zmian po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z Urzędem 

Marszałkowskim, są rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.  

W przypadku zmiany lokalnych kryteriów wyboru będą one obowiązywać dla konkursów ogłoszonych po dniu 

zatwierdzenia zmian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie zmian w lokalnych kryteriach 

wyboru przez uprawniony organ  

Złożenie wniosku na Walne Zgromadzenie 

Zatwierdzenie lub nie zatwierdzenie zmian w 

lokalnych kryteriach wyboru przez Walne 

Zgromadzenie 

Przygotowanie przez biuro nowych kart oceny 

w oparciu o wprowadzone zmiany 


