
8a_ Lokalne kryteria wyboru  
 

Kryteria lokalne dla operacji: podejmowanie działalności gospodarczej - PROW 

CEL I Zwiększenie atrakcyjności lokalnego rynku pracy 

CEL SZCZEGÓŁOWY Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności zawodowej i społecznej 

mieszkańców obszaru 

PRZEDSIĘWZIĘCIE Przedsiębiorcza NASZA KRAJNA 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Źródło weryfikacji 

1. Wykształcenie/doświadczenie 

wnioskodawcy (0 lub 3 lub 5 pkt.) 

Kryterium preferuje wnioskodawców 

posiadających 

wykształcenie/doświadczenie zgodne 

z zakresem planowanej działalności 

gospodarczej. 

0 pkt. - brak wykształcenia i 

doświadczenia 

3 pkt.  – wykształcenie (poświadczona 

dokumentem wiedza zdobyta w 

oficjalnym systemie nauczania) lub 

doświadczenie (co najmniej 6 m-cy 

udokumentowanej pracy w zakresie 

zbieżnym z planowaną działalnością 

gospodarczą, umowa o pracę, umowa 

cywilnoprawna, zakres obowiązków) 

zgodne z zakresem planowanej 

działalności gospodarczej) 

5 pkt. – wykształcenie i 

doświadczenie  zgodne z zakresem 

planowanej działalności gospodarczej 

(definicje wyksztalcenia i 

doświadczenia podane powyżej) 

Dokumenty 

potwierdzające 

wykształcenie lub 

doświadczenie związane z 

przedmiotem działalności. 

Koniecznym będzie pisemne uzasadnienie przez każdego członka Rady decyzyjnej przyznanej liczby punktów 

dla kryterium 1:  Kwalifikacje/doświadczenie wnioskodawcy 

2. Operacja realizowana przez 

wnioskodawcę z grupy osób 

defaworyzowanych ujętych w LSR 

(bezrobotni, nisko opłacani 

pracownicy (otrzymujący 

minimalne lub niższe 

wynagrodzenie za pracę), 

Preferuje osoby z grupy osób 

defaworyzowanych  ujętych w LSR 

0 pkt. – wnioskodawca nie należy do 

grupy defaworyzowanej 

5 pkt. - wnioskodawca należy do 

Orzeczenie o 

niepełnosprawności, 

zaświadczenia z 

odpowiednich organów, 

umowa o 

pracę/dzieło/zlecenie, 

oświadczenie 



zatrudniani w niepewnych 

warunkach (umowa zlecenie, 

umowa o dzieło, umowy na czas 

określony), osoby 

niepełnosprawne), osoby do 30 

roku życia, osoby w wieku 50+)  (0 

lub 5 pkt.) 

Na wnioskodawcy spoczywa 

obowiązek zapewnienia 

wiarygodnego wykazania, dowodu, 

że należy do grupy osób 

defaworyzowanych ujętych w LSR. 

Przyjmuje się stawkę minimalnego 

wynagrodzenia zgodnie z ustawą o 

minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę obowiązujące w dniu 

ogłoszenia naboru wniosków. w 

przypadku pracy na część etatu 

weryfikowana jest kwota 

wynagrodzenia niezależnie od 

relacji do minimalnego 

wynagrodzenia w przeliczeniu na 

pełen etat. 

grupy defaworyzowanej 

 

wnioskodawcy dot. 

wynagrodzenia (wszystkie 

umowy) kopia dowodu 

osobistego 

Koniecznym będzie pisemne uzasadnienie przez każdego członka Rady decyzyjnej przyznanej liczby punktów 

dla kryterium 2: Operacja realizowana przez wnioskodawcę z grupy osób defaworyzowanych ujętych w LSR 

3. Operacja znajduje się na liście 

operacji szczególnie 

preferowanych zawartej w 

Lokalnej Strategii Rozwoju (0 lub 5 

pkt.) 

 

Oceniana jest korzyść wypływająca 

dla regionu w związku z faktem, iż 

operacja znajduje się na liście operacji 

szczególnie preferowanych zawartej 

w rozdziale 5.4 Lokalnej Strategii 

Rozwoju: 

0 pkt. – operacja nie znajduje się na 

liście operacji szczególnie 

preferowanych zawartej w Lokalnej 

Strategii Rozwoju 

5 pkt. – operacja znajduje się na liście 

operacji szczególnie preferowanych 

zawartej w Lokalnej Strategii Rozwoju 

Wniosek o przyznanie 

pomocy wraz z 

załącznikami Weryfikacja 

nastąpi w oparciu o 

główny kod  PKD 

wskazany we wniosku o 

przyznanie pomocy i 

biznes planie lub w 

oparciu o treść wniosku o 

przyznanie pomocy i 

biznes planu w 

przypadku, gdy opisy 

wskazują na inny kod PKD 

niż wskazany jako główny. 

4. Liczba utworzonych miejsc pracy (0 

lub 2 pkt.) 

Oceniana jest korzyść ekonomiczna 

operacji dla obszaru LGD pod kątem 

Wniosek o przyznanie 

pomocy wraz z 



tworzenia nowych miejsc pracy. 

Preferowane będą operacje 

realizowane przez wnioskodawców 

panujących utworzenie więcej niż 

jednego miejsca pracy (wliczając 

samozatrudnienie) w pełnym 

wymiarze czasu pracy średniorocznie 

0 pkt. mniej niż 2 etaty w pełnym 

wymiarze czasu pracy średniorocznie 

2 pkt. min. 2 etaty w pełnym 

wymiarze czasu pracy średniorocznie 

załącznikami 

5. Innowacyjny charakter operacji (0 

lub 5 pkt.) 

 (Przez innowacyjność rozumie się 

wdrożenie na obszarze LSR 

nowego lub znacząco 

udoskonalonego produktu, usługi, 

procesu, organizacji lub nowego 

sposobu wykorzystania lub 

zmobilizowania istniejących 

lokalnych zasobów przyrodniczych, 

historycznych, kulturowych czy 

społecznych) 

Preferowane będą te operacje, które 

będą miały innowacyjny charakter – 

dzięki czemu będą odpowiadały na 

potrzeby poszukiwania nowych, 

skuteczniejszych rozwiązań w rozwoju 

lokalnym. 

0 pkt. – operacja nie jest innowacyjna  

5 pkt. – operacja jest innowacyjna 

Wniosek o przyznanie 

pomocy, biznes plan, 

dokumentacja 

konkursowa. Na 

wnioskodawcy spoczywa 

obowiązek dowiedzenia, 

że operacja spełnia 

kryteria innowacyjności 

wskazane w LSR. Źródłem 

weryfikacji będzie wiedza 

o lokalnych 

uwarunkowaniach 

członków Rady 

Decyzyjnej. 

 

Koniecznym będzie pisemne uzasadnienie przez każdego członka Rady decyzyjnej przyznanej liczby punktów 

dla kryterium 5: Innowacyjny charakter operacji. Ocena innowacyjności jest oceną subiektywną członka Rady 

Decyzyjnej. 

6. Rodzaj inwestycji będącej 

przedmiotem projektu. (0 lub 5 

pkt.) 

 

Ocenie podlegają działania będące 

przedmiotem projektu:  

0 pkt. – operacja polega między 

innymi na budowie (rozbudowie) 

nowej infrastruktury lub 

przebudowie, modernizacji, adaptacji 

istniejącej infrastruktury niezbędnej 

do uruchomienia działalności 

gospodarczej bezpośrednio związanej 

z projektem, dla której niezbędne jest 

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 

Wniosek o przyznanie 

pomocy wraz z 

załącznikami, 

oświadczenie 

wnioskodawcy, że 

operacja jest gotowa do 

realizacji, w tym ,że 

uzyskano wszystkie 

decyzje/pozwolenia 

wymagane przepisami 

prawa niezbędne do 



budowę lub dla której jest wymagane 

zgłoszenie robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na 

budowę 

5 pkt. – operacja polega wyłącznie na 

wyposażeniu w środki i zasoby 

rozumiane jako środki trwałe i 

wyposażenie nie wymagające 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

budowę lub dla której nie jest 

wymagane zgłoszenie robót 

budowlanych niewymagających 

pozwolenia na budowę 

rozpoczęcia realizacji 

operacji 

Koniecznym będzie pisemne uzasadnienie przez każdego członka Rady decyzyjnej przyznanej liczby punktów 

dla kryterium 6: Rodzaj inwestycji będącej przedmiotem projektu 

7.  Czas realizacji operacji ((0 lub 3 lub 

5 pkt.)  

Preferowane będą operacje z krótkim 

czasem realizacji. Jako początek 

realizacji operacji uznaje się miesiąc 

złożenia I wniosku o płatność, za 

zakończenie termin złożenia wniosku 

o płatność końcową wskazany we 

wniosku o przyznanie pomocy: 

0 pkt.  – czas realizacji operacji 

powyżej 6 miesięcy 

3 pkt. – czas realizacji operacji 

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 

5 pkt. – czas realizacji operacji nie 

przekracza 3 miesięcy 

Wniosek o przyznanie 

pomocy wraz z 

załącznikami 

8. Budżet operacji (0 lub 2 lub 5 pkt.) Preferowane będą wnioski, których 

koszty są uzasadnione i 

udokumentowane:  

0 pkt. – zaplanowana wysokość 

kosztów nie jest uzasadniona we 

wniosku o przyznanie pomocy z 

załącznikami i ich wysokość nie jest 

udokumentowana (brak ofert, 

zawierających wymagane elementy, 

dokumentujących przyjęty poziom 

cen oraz uzasadnienia zakupów we 

wniosku o przyznanie pomocy z 

Wniosek o przyznanie 

pomocy wraz z 

załącznikami, 

Przedstawione oferty 

cenowe powinny 

zawierać takie elementy 

jak: 

wskazanie 

sprzedawcy/usługodawcy; 

przedmiot zakupu/usługi; 

podstawowe parametry 

techniczne 



załącznikami) 

2 pkt. – zaplanowana wysokość 

kosztów jest uzasadniona we wniosku 

o przyznanie pomocy z załącznikami i 

ich wysokość jest udokumentowana 

co najmniej 1 ofertą , zawierającą 

wymagane elementy, dla każdej 

pozycji zestawienia rzeczowo 

finansowego (dostarczone oferty 

muszą  umożliwiać jednoznaczną 

identyfikację pozycji zestawienia 

rzeczowo- finansowego, której 

dotyczą wraz z jej wyceną; powyższy 

warunek dotyczy również ofert 

wspólnych dla kilku pozycji 

zestawienia rzeczowo- finansowego)  

5 pkt. –  zaplanowana wysokość 

kosztów jest uzasadniona we wniosku 

o przyznanie pomocy z załącznikami i 

ich wysokość jest udokumentowana 

co najmniej 3 ofertami , 

zawierającymi wymagane elementy, 

dla każdej pozycji zestawienia 

rzeczowo finansowego (dostarczone 

oferty muszą  umożliwiać 

jednoznaczną identyfikację pozycji 

zestawienia rzeczowo- finansowego, 

której dotyczą wraz z jej wyceną; 

powyższy warunek dotyczy również 

ofert wspólnych dla kilku pozycji 

zestawienia rzeczowo- finansowego) 

 

sprzętu/charakterystykę 

usługi; (minimum 3 takie 

same lub podobne 

parametry/cechy 

charakterystyczne) 

cenę netto oraz brutto 

bądź stawkę podatku VAT 

W przypadku operacji o 

charakterze remontowo-

budowlanym, załączenie 

do wniosku o 

dofinansowanie 

kosztorysu 

inwestorskiego, którego 

tabela elementów 

scalonych jest zgodna z 

zakresem rzeczowo-

finansowym w biznes 

planie, uznaje się z 

tożsame z załączeniem 3 

ofert. Załączony kosztorys 

inwestorski powinien 

spełniać wymogi 

wskazane w 

Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z 

dnia 18 maja 2004 r. w 

sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania 

kosztorysu 

inwestorskiego. W 

przypadku pozycji 

kosztorysowych 

oszacowanych 

indywidualnie(kalkulacja 

własna) w celu 

otrzymania punktów w 

kryterium należy 

dostarczyć min.1/3 oferty 

dla każdej pozycji  

 

Koniecznym będzie pisemne uzasadnienie przez każdego członka Rady decyzyjnej przyznanej liczby punktów 

dla kryterium 8: Budżet operacji 



9.  Doradztwo biura LGD (0 lub 3 lub 5 

pkt.) 

Preferowani będą wnioskodawcy 

korzystający z doradztwa 

zapewnianego przez LGD w zakresie 

przygotowania wniosku. 

0 pkt. – wnioskodawca nie korzystał z 

doradztwa/szkoleń LGD na etapie 

przygotowywania wniosku  

3 pkt. – wnioskodawca korzystał z 

doradztwa lub szkoleń LGD na etapie 

przygotowywania wniosku 

5 pkt. – wnioskodawca korzystał z 

doradztwa i szkoleń LGD na etapie 

przygotowywania wniosku 

Dokumenty LGD (karta 

doradztwa podpisana 

przez wnioskodawcę, 

wydruki e-mail, listy 

obecności ze szkoleń, 

spotkań informacyjnych). 

Zgodnie z regulaminem 

doradztwa dostępnym na 

stronie 

www.naszakrajna.org 

Maksymalna liczba punktów: 42 Wymagana minimalna liczba punktów – 21 

 

 

 

 

  

http://www.naszakrajna.org/


Kryteria lokalne dla operacji: 

- Rozwój istniejących przedsiębiorstw – PROW 
- Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego - PROW 
 

CEL I Zwiększenie atrakcyjności lokalnego rynku pracy 

CEL SZCZEGÓŁOWY Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności zawodowej i społecznej 

mieszkańców obszaru 

PRZEDSIĘWZIĘCIE Przedsiębiorcza NASZA KRAJNA 

Lp. Nazwa kryterium. W polu 

wskazywana jest minimalna i 

maksymalna wartość punktów w 

ramach danego kryterium 

przyznawana zgodnie z zapisami w 

opisie. 

Opis kryterium Źródło weryfikacji 

1. Doświadczenie wnioskodawcy (0 

lub 3 lub 5 pkt.) 

Kryterium preferuje przedsiębiorców 

posiadających doświadczenie w 

ciągłym prowadzeniu (wyłączając 

okresy zawieszenia) aktualnej 

pozarolniczej działalności 

gospodarczej. W przypadku spółek 

cywilnych co najmniej jeden ze 

wspólników spełnia warunek 

wskazany poniżej. 

Na dzień złożenia wniosku: 

0 pkt. – wnioskodawca prowadzi 

pozarolniczą działalność gospodarczą 

krócej niż 2 lata, 

3 pkt.  – wnioskodawca prowadzi 

pozarolniczą działalność gospodarczą 

co najmniej 2 lata do 5 lat włącznie. 

5 pkt. – wnioskodawca prowadzi 

pozarolniczą działalność gospodarczą 

powyżej 5 lat 

KRS/CEIDG 

2. Operacja realizowana przez 

wnioskodawcę deklarującego 

zatrudnienie osoby/osób z grupy 

osób defaworyzowanych ujętych w 

LSR (bezrobotni, nisko opłacani 

Preferuje zatrudnianie przez 

przedsiębiorców osoby z grupy osób 

defaworyzowanych do końca okresu 

trwałości projektu.  

Oświadczenie 

wnioskodawcy dot. 

deklaracji zatrudnienia 

osoby/osób z grupy osób 



pracownicy (otrzymujący 

minimalne lub niższe od 

minimalnego, , wynagrodzenie za 

pracę), zatrudniani w niepewnych 

warunkach (umowa zlecenie, 

umowa o dzieło, umowy na czas 

określony), osoby 

niepełnosprawne, osoby do 30 

roku życia, osoby w wieku 50+)  (0 

lub 5 pkt.) 

Przyjmuje się stawkę minimalnego 

wynagrodzenia zgodnie z ustawą o 

minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę obowiązujące w dniu 

ogłoszenia naboru wniosków. W 

przypadku pracy na część etatu 

weryfikowana jest kwota 

wynagrodzenia niezależnie od 

relacji do minimalnego 

wynagrodzenia w przeliczeniu na 

pełen etat. 

 

0 pkt. – brak deklaracji zatrudnienia 

osób z grupy osób defaworyzowanych 

5 pkt. - deklaracja zatrudnienia osób z 

grupy osób defaworyzowanych 

 

defaworyzowanych.  

3. Liczba utworzonych miejsc pracy (0 

lub 5 lub 10 pkt.) 

Oceniana jest korzyść ekonomiczna 

operacji dla obszaru LGD pod kątem 

tworzenia nowych miejsc pracy.  

Preferowane będą operacje 

realizowane przez wnioskodawców 

planujących utworzenie więcej niż 

jednego miejsca pracy w pełnym 

wymiarze czasu pracy w przeliczeniu 

na etaty średnioroczne i utrzymania 

tego poziomu zatrudnienia przez 

okres trwałości projektu. 

0 pkt. – 1 etat 

5 pkt. – powyżej 1 do 2 etatów 

włącznie 

10 pkt. – powyżej 2 etatów 

Wniosek o przyznanie 

pomocy wraz 

załącznikami  

4. Operacja znajduje się na liście 

operacji szczególnie 

preferowanych zawartej w 

Oceniana jest korzyść wypływająca 

dla regionu w związku z faktem, iż 

operacja znajduje się na liście operacji 

Wniosek o przyznanie 

pomocy wraz z 

załącznikami Weryfikacja 



Lokalnej Strategii Rozwoju – 

rozdział 5.4 (0 lub 5 pkt.) 

 

 

szczególnie preferowanych zawartej 

w Lokalnej Strategii Rozwoju: 

0 pkt. – operacja nie znajduje się na 

liście operacji szczególnie 

preferowanych zawartej w Lokalnej 

Strategii Rozwoju 

5 pkt. – operacja znajduje się na liście 

operacji szczególnie preferowanych 

zawartej w Lokalnej Strategii Rozwoju 

nastąpi w oparciu o 

główny kod  PKD 

wskazany we wniosku o 

przyznanie pomocy i 

biznes planie lub w 

oparciu o treść wniosku o 

przyznanie pomocy i 

biznes planu w 

przypadku, gdy opisy 

wskazują na inny kod PKD 

niż wskazany jako 

główny. 

5. Operacja ma charakter 

innowacyjny (0 lub 5 pkt.) 

 (Przez innowacyjność rozumie się 

wdrożenie na obszarze LSR 

nowego lub znacząco 

udoskonalonego produktu, usługi, 

procesu, organizacji lub nowego 

sposobu wykorzystania lub 

zmobilizowania istniejących 

lokalnych zasobów przyrodniczych, 

historycznych, kulturowych czy 

społecznych) 

Preferowane będą te operacje, które 

będą miały innowacyjny charakter – 

dzięki czemu będą odpowiadały na 

potrzeby poszukiwania nowych, 

skuteczniejszych rozwiązań w rozwoju 

lokalnym. 

0 pkt. – operacja nie jest innowacyjna  

5 pkt. – operacja jest innowacyjna 

Wniosek o przyznanie 

pomocy wraz z 

załącznikami. Na 

wnioskodawcy spoczywa 

obowiązek dowiedzenia, 

że operacja spełnia 

kryteria innowacyjności 

wskazane w LSR. Źródłem 

weryfikacji będzie wiedza 

o lokalnych 

uwarunkowaniach 

członków Rady 

Decyzyjnej  

Koniecznym będzie pisemne uzasadnienie przez każdego członka Rady decyzyjnej przyznanej liczby punktów 

dla kryterium 5: Innowacyjny charakter operacji. Ocena innowacyjności jest oceną subiektywną członka Rady 

Decyzyjnej. 

6. Rodzaj inwestycji będącej 
przedmiotem projektu. (0 lub 5 

pkt.) 

 

Ocenie podlegają działania będące 
przedmiotem projektu:  

0 pkt. – operacja polega między 

innymi na budowie (rozbudowie) 
nowej infrastruktury lub 
przebudowie, modernizacji, adaptacji 
istniejącej infrastruktury niezbędnej 
do uruchomienia działalności 
gospodarczej bezpośrednio związanej 
z projektem, dla której niezbędne jest 
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę lub dla której jest wymagane 
zgłoszenie robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na 
budowę 

Wniosek o przyznanie 

pomocy wraz z 

załącznikami, 

oświadczenie 

wnioskodawcy, że 

operacja jest gotowa do 

realizacji, w tym ,że 

uzyskano wszystkie 

decyzje/pozwolenia 

wymagane przepisami 

prawa niezbędne do 

rozpoczęcia realizacji 

operacji 



5 pkt. – operacja polega wyłącznie na 

wyposażeniu w środki i zasoby 

rozumiane jako środki trwałe i 

wyposażenie nie wymagające 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

budowę lub dla której nie jest 

wymagane zgłoszenie robót 

budowlanych niewymagających 

pozwolenia na budowę  

Koniecznym będzie pisemne uzasadnienie przez każdego członka Rady Decyzyjnej przyznanej liczby punktów 

dla kryterium 6: Rodzaj inwestycji będącej przedmiotem projektu 

7.  Czas realizacji operacji (0 lub 3 lub 

5  pkt.)  

Preferowane będą operacje z krótkim 

czasem realizacji. Jako początek 

realizacji operacji uznaje się 

szacunkowy miesiąc podpisania 

umowy (miesiąc zakończenia naboru 

plus 6 m-cy), za zakończenie realizacji 

operacji uznaje się przewidywany 

termin (miesiąc/rok) realizacji 

operacji wskazany we wniosku o 

przyznanie pomocy: 

0 pkt.  – czas realizacji operacji 

powyżej 6 miesięcy 

3 pkt. – czas realizacji operacji 

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 

5 pkt. – czas realizacji operacji nie 

przekracza 3 miesięcy 

Wniosek o przyznanie 

pomocy wraz z 

załącznikami 

8. Wnioskowana kwota refundacji (0 

lub 5 lub 10 pkt.)  

Preferowane będą wnioski, których 

wnioskowana kwota refundacji nie 

przekracza: 

0 pkt. – wnioskowana kwota 

refundacji przekracza 200 tys. zł 

5 pkt. – wnioskowana kwota 

refundacji zawiera się w kwocie od 

150 tys. zł do 200 tys. zł 

 10 pkt. – wnioskowana kwota dotacji 

poniżej 150 tys. zł  

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

9. Budżet operacji (0 lub 2 lub 5 pkt.) Preferowane będą wnioski, w których Wniosek o przyznanie 



wysokość kosztów jest uzasadniona 

we wniosku o przyznanie pomocy z 

załącznikami i jest udokumentowana 

ofertami:  

0 pkt. – zaplanowana wysokość 

kosztów nie jest uzasadniona we 

wniosku o przyznanie pomocy z 

załącznikami i ich wysokość nie jest 

udokumentowana (brak ofert, 

zawierających wymagane elementy, 

dokumentujących przyjęty poziom 

cen oraz uzasadnienia zakupów we 

wniosku o przyznanie pomocy z 

załącznikami) 

2 pkt. – zaplanowana wysokość 

kosztów jest uzasadniona we wniosku 

o przyznanie pomocy z załącznikami i 

ich wysokość jest udokumentowana 

co najmniej 1 ofertą , zawierającą 

wymagane elementy, dla każdej 

pozycji zestawienia rzeczowo 

finansowego (dostarczone oferty 

muszą  umożliwiać jednoznaczną 

identyfikację pozycji zestawienia 

rzeczowo- finansowego, której 

dotyczą wraz z jej wyceną; powyższy 

warunek dotyczy również ofert 

wspólnych dla kilku pozycji 

zestawienia rzeczowo- finansowego)  

5 pkt. –  zaplanowana wysokość 

kosztów jest uzasadniona we wniosku 

o przyznanie pomocy z załącznikami i 

ich wysokość jest udokumentowana 

co najmniej 3 ofertami , 

zawierającymi wymagane elementy, 

dla każdej pozycji zestawienia 

rzeczowo finansowego (dostarczone 

oferty muszą  umożliwiać 

jednoznaczną identyfikację pozycji 

zestawienia rzeczowo- finansowego, 

której dotyczą wraz z jej wyceną; 

powyższy warunek dotyczy również 

ofert wspólnych dla kilku pozycji 

pomocy wraz 

załącznikami,  

Przedstawione oferty 

cenowe powinny 

zawierać takie elementy 

jak: 

wskazanie 

sprzedawcy/usługodawcy; 

przedmiot zakupu/usługi; 

podstawowe parametry 

techniczne 

sprzętu/charakterystykę 

usługi; (minimum 3 takie 
same lub podobne 
parametry/cechy 
charakterystyczne) 

cenę netto oraz brutto 

bądź stawkę podatku 

VAT 

W przypadku operacji o 

charakterze remontowo-

budowlanym, załączenie 

do wniosku o 

dofinansowanie 

kosztorysu 

inwestorskiego, którego 

tabela elementów 

scalonych jest zgodna z 

zestawieniem rzeczowo-

finansowym we wniosku 

o przyznanie pomocy, 

uznaje się za tożsame z 

załączeniem 3 ofert. 

Załączony kosztorys 

inwestorski powinien 

spełniać wymogi 

wskazane w 

Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z 

dnia 18 maja 2004 r. w 

sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania 

kosztorysu 

inwestorskiego. W 



zestawienia rzeczowo- finansowego) przypadku pozycji 

kosztorysowych 

oszacowanych 

indywidualnie(kalkulacja 

własna) w celu 

otrzymania punktów w 

kryterium należy 

dostarczyć min.1/3 oferty 

dla każdej pozycji 

Koniecznym będzie pisemne uzasadnienie przez każdego członka Rady decyzyjnej przyznanej liczby punktów 

dla kryterium 9: Racjonalność budżetu operacji  

10.  Doradztwo biura LGD (0 lub 3 lub 5 

pkt.) 

Preferowani będą wnioskodawcy 

korzystający z doradztwa 

zapewnianego przez LGD w zakresie 

przygotowania wniosku. 

0 pkt. – wnioskodawca nie korzystał z 

doradztwa ani szkoleń LGD na etapie 

przygotowywania wniosku  

3 pkt. – wnioskodawca korzystał z 

doradztwa lub szkoleń LGD na etapie 

przygotowywania wniosku 

5 pkt. – wnioskodawca korzystał z 

doradztwa i szkoleń LGD na etapie 

przygotowywania wniosku 

Dokumenty LGD (karta 

doradztwa podpisana 

przez wnioskodawcę, 

wydruki e-mail, listy 

obecności ze szkoleń, 

spotkań informacyjnych). 

Zgodnie z regulaminem 

doradztwa dostępnym na 

stronie 

www.naszakrajna.org 

oraz w biurze LGD. 

11 Liczba podmiotów korzystających z 
infrastruktury służącej 
przetwarzaniu produktów rolnych 
(0 lub 5 pkt.) 

 

Uwaga: kryterium dotyczy tylko 

konkursów na tworzenie lub 

rozwój inkubatorów przetwórstwa 

lokalnego – PROW (usunąć jeśli nie 

dotyczy) 

Preferowani będą wnioskodawcy, 
którzy zrealizują wskaźnik „Liczba 
podmiotów korzystających z 
infrastruktury służącej przetwarzaniu 
produktów rolnych” powyżej 
zakładanego w LSR. 

0 pkt. – zakładana „Liczba podmiotów 
korzystających z infrastruktury 
służącej przetwarzaniu produktów 
rolnych” 48 i mniej 

5 pkt. – zakładana „Liczba podmiotów 

korzystających z infrastruktury 

służącej przetwarzaniu produktów 

rolnych” więcej niż 48. (usunąć jeśli 

nie dotyczy) 

Wniosek o przyznanie 

pomocy wraz z 

załącznikami. (usunąć 

jeśli nie dotyczy) 

Maksymalna liczba punktów: 60 w 

przypadku rozwoju istniejących 

Wymagana minimalna liczba punktów – 30 w przypadku rozwoju 
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przedsiębiorstw – PROW 

Maksymalna liczba punktów: 65 w 

przypadku tworzenia lub rozwoju 

inkubatorów przetwórstwa lokalnego – 

PROW(zastosować odpowiednio) 

istniejących przedsiębiorstw – PROW 

Wymagana minimalna liczba punktów – 20 w przypadku 

tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego - 

PROW(zastosować odpowiednio) 

 

 

 

  



Kryteria lokalne dla operacji: 
- rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, zachowanie dziedzictwa lokalnego, 
promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych; 
- rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 
kulturalnej.  
CEL II Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego 

CEL SZCZEGÓŁOWY Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców 

PRZEDSIĘWZIĘCIE Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie,  

PRZEDSIĘWZIĘCIA:  

1. Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie;  

2. Rozwój lokalnej infrastruktury. 

Lp. Nazwa kryterium. W polu 

wskazywana jest minimalna i 

maksymalna wartość punktów w 

ramach danego kryterium 

przyznawana zgodnie z zapisami w 

opisie. 

Opis kryterium Źródło weryfikacji 

1. Miejsce realizacji operacji (0 lub 5 

pkt.) 

Kryterium preferuje wnioskodawców 

realizujących swoje projekty w 

całości na terenie miejscowości 

zamieszkanej przez mniej niż 5 tys. 

mieszkańców. Liczba mieszkańców 

ustalona zostanie na dzień 31 grudnia 

roku poprzedzającego rok złożenia 

wniosku. W przypadku projektów 

typu wyjazd studyjny, promocja na 

targach poza siedzibą wnioskodawcy 

itp., które zakładają realizację części 

zadań poza obszarem LSR. punkty 

przyznaje się jeśli wnioskodawca ma 

siedzibę lub oddział (wynikający z 

dokumentów) w miejscowości 

zamieszkanej przez mniej niż 5 tys. 

mieszkańców.   

0 pkt. – wnioskodawca zrealizuje 

projekt lub jego część na terenie 

miejscowości liczącej 5 tys. i więcej 

mieszkańców 

5 pkt. – zrealizuje projekt na terenie 

miejscowości zamieszkanej przez 

Zaświadczenie 

wójta/burmistrza 

określające liczbę 

mieszkańców 

(zameldowanych na pobyt 

stały na koniec roku 

poprzedzającego rok 

złożenia wniosku) 



mniej niż 5 tys. mieszkańców 

2. Operacja skierowana do osób z 

grupy osób defaworyzowanych 

ujętych w LSR:  osoby 

niepełnosprawne  – (0 lub 5 pkt.) 

 

Preferuje operacje skierowane do 

osób niepełnosprawnych 

wymienionych w  grupie osób 

defaworyzowanych opisanych w LSR.  

0 pkt. – osoby niepełnosprawne 

stanowią mniej niż 10% osób do 

których skierowana jest operacja.  

5 pkt. - osoby  niepełnosprawne 

stanowią 10 i więcej % osób do 

których skierowana jest operacja. 

Wniosek o przyznanie 

pomocy wraz z 

załącznikami 

3. Operacja znajduje się na liście 

operacji szczególnie 

preferowanych zawartej w 

Lokalnej Strategii Rozwoju - 

rozdział 5.4 (0 lub 5 pkt.) 

 

Oceniana jest korzyść wypływająca 

dla regionu w związku z faktem, iż 

operacja znajduje się na liście 

operacji szczególnie preferowanych 

zawartej w Lokalnej Strategii 

Rozwoju: 

0 pkt. – operacja nie znajduje się na 

liście  

5 pkt. – operacja znajduje się na liście 

Wniosek o przyznanie 

pomocy wraz z 

załącznikami  

4. Innowacyjny charakter operacji (0 

lub 5 pkt.) 

 (Przez innowacyjność rozumie się 

wdrożenie na obszarze LSR 

nowego lub znacząco 

udoskonalonego produktu, usługi, 

procesu, organizacji lub nowego 

sposobu wykorzystania lub 

zmobilizowania istniejących 

lokalnych zasobów przyrodniczych, 

historycznych, kulturowych czy 

społecznych) 

Preferowane będą te operacje, które 

będą miały innowacyjny charakter – 

dzięki czemu będą odpowiadały na 

potrzeby poszukiwania nowych, 

skuteczniejszych rozwiązań w 

rozwoju lokalnym: 

0 pkt. – operacja nie jest innowacyjna  

5 pkt. – operacja jest innowacyjna 

Wniosek o przyznanie 

pomocy wraz z 

załącznikami Na 

wnioskodawcy spoczywa 

obowiązek dowiedzenia, 

że operacja spełnia 

kryteria innowacyjności 

wskazane w LSR. Źródłem 

weryfikacji będzie wiedza 

o lokalnych 

uwarunkowaniach 

członków Rady Decyzyjnej  

Koniecznym będzie pisemne uzasadnienie przez każdego członka Rady decyzyjnej przyznanej liczby punktów 

dla kryterium 4: Innowacyjny charakter operacji. Ocena innowacyjności jest oceną subiektywną członka Rady 

Decyzyjnej. 

5. Gotowość operacji do realizacji (0 

lub 5 pkt.) 

Preferowane będą te operacje, które 

będą miały udokumentowaną 

gotowość operacji do realizacji 

Wniosek o przyznanie 

pomocy wraz z 

załącznikami, 



 (uzyskana została decyzja o 

pozwoleniu na budowę/dokonano 

zgłoszenia zamiaru wykonywania 

budowy lub robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na 

budowę lub uzyskano inne 

pozwolenia, dokonano innych 

zgłoszeń niezbędnych do realizacji 

danego typu operacji): 

0 pkt. – operacja nie jest gotowa do 

realizacji 

5 pkt. – operacja gotowa do realizacji  

oświadczenie 

wnioskodawcy, że 

operacja jest gotowa do 

realizacji, w tym ,że 

uzyskano oraz załączono 

do wniosku wszystkie 

decyzje/pozwolenia 

wymagane przepisami 

prawa niezbędne do 

rozpoczęcia realizacji 

operacji. W przypadku 

operacji nie 

wymagających w/w 

dokumentów podstawą 

weryfikacji będzie 

oświadczenie 

beneficjenta. 

Koniecznym będzie pisemne uzasadnienie przez każdego członka Rady decyzyjnej przyznanej liczby punktów 

dla kryterium 5: Gotowość operacji do realizacji 

6. Czas realizacji operacji (0 lub 3 lub 

5 pkt.)  

Preferowane będą operacje z krótkim 

czasem realizacji: jako początek 

realizacji operacji uznaje się 

szacunkowy miesiąc podpisania 

umowy (miesiąc zakończenia naboru 

plus 6 m-cy), za zakończenie realizacji 

operacji uznaje się przewidywany 

termin (miesiąc/rok) realizacji 

operacji wskazany we wniosku o 

przyznanie pomocy: 

0 pkt.  – czas realizacji operacji 

powyżej 12 miesięcy 

3 pkt. – czas realizacji operacji 

powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy 

5 pkt. – czas realizacji operacji nie 

przekracza 6 miesięcy 

Wniosek o przyznanie 

pomocy wraz z 

załącznikami 

7.  Wnioskowana intensywność 

pomocy (0 lub 5 pkt.) 

Preferowane są operacje zakładające 

wkład własny finansowy 

wnioskodawcy wyższy niż przewidują 

warunki przyznania pomocy: 

0 pkt. – wnioskodawca nie zakłada 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 



wkładu własnego finansowego 

conajmniej o 10% wyższego niż 

minimalny przewidziany przez  

warunki przyznania pomocy 

5 pkt. - wnioskodawca zakłada wkład 

własny finansowy o co najmniej 10% 

wyższy niż minimalny przewidziany 

przez warunki przyznania pomocy 

8.  Doradztwo biura LGD ( 0 lub 3 lub 

5 pkt.) 

Preferowani będą wnioskodawcy 

korzystający z doradztwa 

zapewnianego przez LGD w zakresie 

przygotowania wniosku. 

0 pkt. – wnioskodawca nie korzystał z 

doradztwa ani szkoleń LGD na etapie 

przygotowywania wniosku  

3 pkt. – wnioskodawca korzystał z 

doradztwa lub szkoleń LGD na etapie 

przygotowywania wniosku 

5 pkt. – wnioskodawca korzystał z 

doradztwa i szkoleń LGD na etapie 

przygotowywania wniosku 

Dokumenty LGD (karta 

doradztwa podpisana 

przez wnioskodawcę, 

wydruki e-mail, listy 

obecności ze szkoleń, 

spotkań informacyjnych). 

Zgodnie z regulaminem 

doradztwa dostępnym na 

stronie 

www.naszakrajna.org oraz 

w biurze LGD. 

Maksymalna liczba punktów: 40 Wymagana minimalna liczba punktów –20 
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Kryteria lokalne dla operacji - EFRR 

CEL II Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego 

CEL SZCZEGÓŁOWY Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców 

PRZEDSIĘWZIĘCIE Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie,  

PRZEDSIĘWZIĘCIE Rozwój lokalnej infrastruktury 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Źródło weryfikacji 

1. Operacja skierowana do osób z 
grupy osób defaworyzowanych 
ujętych w LSR osoby 
niepełnosprawne 

(0 lub 5 pkt.) 

 

5 pkt 

Preferuje operacje skierowane do osób 

niepełnosprawnych z grupy 

defaworyzowanej opisanej w LSR.  

0 pkt. – osoby niepełnosprawne 

stanowią mniej niż 10% osób do 

których skierowana jest operacja.  

5 pkt. - osoby  niepełnosprawne 
stanowią 10 i więcej % osób do których 
skierowana jest operacja. 

Operacja skierowana do 
osób z grupy osób 
defaworyzowanych 
ujętych w LSR  osoby 
niepełnosprawne,  

2. Wkład własny finansowy 

wnioskodawcy w % wyższym niż 

przewidują warunki przyznania 

pomocy – (0 lub 5 pkt.) 

 

Preferuje operacje zakładające wkład 

własny finansowy wnioskodawcy w % 

wyższym niż przewidują warunki 

przyznania pomocy: 

0 pkt. – wnioskodawca nie przewiduje 

wkładu własnego finansowego 

conajmniej 10% wyższego niż 

przewidują warunki przyznania 

pomocy 

5 pkt. - wnioskodawca przewiduje 

wkład własny finansowy co najmniej 

10% wyższy niż przewidują warunki 

przyznania pomocy 

Wniosek o przyznanie 

pomocy wraz z 

załącznikami 

3. Operacja znajduje się na liście 

operacji szczególnie preferowanych 

zawartej w Lokalnej Strategii 

Rozwoju - rozdział 5.4 (0 lub 5 

pkt.) 

 

Oceniana jest korzyść wypływająca dla 

regionu w związku z faktem, iż 

operacja znajduje się na liście operacji 

szczególnie preferowanych zawartej w 

Lokalnej Strategii Rozwoju: 

0 pkt. – operacja nie znajduje się na 

liście  

5 pkt. – operacja znajduje się na liście 

Wniosek o przyznanie 

pomocy wraz z 

załącznikami  

4. Innowacyjny charakter operacji (0 

lub 5 pkt.) 

 (Przez innowacyjność rozumie się 

Preferowane będą te operacje, które 

będą miały innowacyjny charakter – 

dzięki czemu będą odpowiadały na 

Wniosek o przyznanie 

pomocy wraz z 

załącznikami Na 



wdrożenie na obszarze LSR nowego 

lub znacząco udoskonalonego 

produktu, usługi, procesu, 

organizacji lub nowego sposobu 

wykorzystania lub zmobilizowania 

istniejących lokalnych zasobów 

przyrodniczych, historycznych, 

kulturowych czy społecznych) 

potrzeby poszukiwania nowych, 

skuteczniejszych rozwiązań w rozwoju 

lokalnym: 

0 pkt. – operacja nie jest innowacyjna  

5 pkt. – operacja jest innowacyjna 

wnioskodawcy 
spoczywa obowiązek 
dowiedzenia, że 
operacja spełnia 
kryteria innowacyjności 
wskazane w LSR. 
Źródłem weryfikacji 
będzie wiedza o 
lokalnych 
uwarunkowaniach 
członków Rady 
Decyzyjnej. 

Koniecznym będzie pisemne uzasadnienie przez każdego członka Rady decyzyjnej przyznanej liczby punktów 

dla kryterium 4: Innowacyjny charakter operacji 

    

5. Czas realizacji operacji (0 lub 3 lub 

5 pkt.) 

Preferowane będą operacje z krótkim 

czasem realizacji: jako początek 

realizacji operacji uznaje się 

szacunkowy miesiąc podpisania 

umowy (miesiąc zakończenia naboru 

plus 6 m-cy), za zakończenie realizacji 

operacji uznaje się przewidywany czas 

(miesiąc/rok) realizacji operacji 

wskazany we wniosku o przyznanie 

pomocy. 

0 pkt.  – czas realizacji operacji 

powyżej 18 miesięcy 

3 pkt. – czas realizacji operacji 

powyżej 12 miesięcy do 18 miesięcy 

5 pkt. – czas realizacji operacji nie 

przekracza 12 miesięcy 

Wniosek o przyznanie 

pomocy  

6.  Wnioskowana kwota pomocy (0 lub 

5 lub 10 pkt.)  

Preferowane będą wnioski, których 

wnioskowana kwota pomocy nie 

przekracza: 

0 pkt. – wnioskowana kwota pomocy 

przekracza 500 tys. zł 

5 pkt. – wnioskowana kwota pomocy 

zawiera się w kwocie 500 tys. do  300 

tys. zł 

 10 pkt. – wnioskowana kwota pomocy 

poniżej 300 tys.  

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

7.  Doradztwo biura LGD (0 lub 3 lub 5 
pkt.) 

Preferowani będą wnioskodawcy 

korzystający z doradztwa 

zapewnianego przez LGD w zakresie 

Dokumenty LGD (karta 
doradztwa podpisana 
przez wnioskodawcę, 
wydruki e-mail, listy 



przygotowania wniosku. 

0 pkt. – wnioskodawca nie korzystał z 

doradztwa ani szkoleń LGD na etapie 

przygotowywania wniosku  

3 pkt. – wnioskodawca korzystał z 

doradztwa lub szkoleń LGD na etapie 

przygotowywania wniosku 

5 pkt. – wnioskodawca korzystał z 
doradztwa i szkoleń LGD na etapie 
przygotowywania wniosku 

obecności ze szkoleń, 
spotkań 
informacyjnych). 
Zgodnie z regulaminem 
doradztwa dostępnym 
na stronie 
www.naszakrajna.org 
oraz w biurze LGD. 

Maksymalna liczba punktów: 40 Wymagana minimalna liczba punktów – 15 

 

http://www.naszakrajna.org/

