Lokalne kryteria wyboru zostały opracowane w oparciu o prowadzone konsultacje ze społecznością
lokalną. Opracowane kryteria spełniają warunki dotyczące ich obiektywności, niedyskryminującego
charakteru, przejrzystości i mierzalności. Przy kryteriach określone zostały zasady punktowania, w
tym maksymalne i minimalne wartości, jakie może uzyskać wniosek. Każde z kryteriów posiada opis,
a tam, gdzie to konieczne – zamieszcza definicje pojęć. Aby operacja mogła zostać wybrana do
dofinansowania przez Radę LGD oprócz spełniania warunku zgodności z LSR musi spełnić również
warunek uzyskania minimalnej liczby punktów przy ocenie wg lokalnych kryteriów oceny operacji.
Lokalne kryteria wyboru (kryteria punktowe) sformułowane zostały na bazie wcześniej
przeprowadzonej diagnozy oraz analizy SWOT obszaru objętego LSR. Propozycje kryteriów
wypracowała Grupa Robocza ds. LSR. Następnie zostały one poddane szerokim konsultacjom
społecznym z mieszkańcami. Ostatecznie sformułowane kryteria zatwierdzone zostały uchwałą
Walnego Zebrania Członków.
Lokalne kryteria wyboru, podobnie jak sama LSR, będą ewoluowały w czasie, co może powodować
konieczność ich zmiany lub pewnej modyfikacji w kontekście zmieniających się uwarunkowań i
potrzeb. Zmiany te zostały przewidziane w statucie LGD w § 22 pkt. 10, który powierza tą
kompetencję Walnemu Zebraniu Członków. Prawo wnioskowania o zmianę kryteriów ma Rada
decyzyjna LGD. Wniosek wraz z pisemnym uzasadnieniem będzie rozpatrzony na najbliższym
Walnym Zebraniu Członków. Każda propozycja zmiany lokalnych kryteriów wyboru zgłoszona przez
Radę LGD podlegać będzie w pierwszej kolejności konsultacjom z lokalną społecznością podczas
spotkania konsultacyjnego (jedno spotkanie dla całego obszaru). W dalszej kolejności propozycje
zmian, uwzględniające wyniki przeprowadzonych konsultacji, są rozpatrywane i zatwierdzane przez
Walne Zebranie Członków. Po podjęciu stosownej uchwały o zmianie lokalnych kryteriów wyboru
przez Walne Zebranie Członków zmiany zostają zgłoszone za pośrednictwem Zarządu do właściwego
organu Samorządu Województwa odpowiedzialnego za wdrażanie RLKS. Pisemna akceptacja
Samorządu Województwa będzie skutkowała wprowadzeniem nowych kryteriów oraz zmianami
dokumentacji w procedurze oceny pod względem spełniania kryteriów wyboru operacji/
grantobiorców.
W przypadku zmiany lokalnych kryteriów wyboru będą one obowiązywać wyłącznie dla konkursów
ogłoszonych po dniu zatwierdzenia zmian.
Przyjęte obecnie kryteria są ściśle powiązane z diagnozą obszaru i przyczyniają się do osiągnięcia
założonych w ramach LSR celów i wskaźników, co znajduje odzwierciedlenie w:
- kryteriach preferujących dla operacji realizowanych przez wnioskodawców planujących utworzenie
więcej niż jednego miejsca pracy w pełnym wymiarze czasu pracy średniorocznie (diagnoza: mało
miejsc pracy, wysoki poziom bezrobocia; realizacja celu: Zwiększenie atrakcyjności lokalnego rynku
pracy, celu szczegółowego Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności zawodowej
mieszkańców obszaru, realizacja wskaźników rezultatu: liczba utworzonych miejsc pracy);
- kryteriach preferujących operacje realizowane przez wnioskodawcę z grupy osób defaworyzowanych
ujętych w LSR (bezrobotni, nisko opłacani pracownicy (otrzymujący minimalne lub niższe
wynagrodzenie za pracę), zatrudniani w niepewnych warunkach, osoby z różnymi
niepełnosprawnościami, osoby do 30 roku życia, osoby w wieku 50+) - diagnoza: bezrobocie,
trudności w dostępie do rynków pracy kobiet oraz niepełnosprawnych, realizacja celu: Zwiększenie
atrakcyjności lokalnego rynku pracy, celu szczegółowego Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost
aktywności zawodowej mieszkańców obszaru, realizacja wskaźników rezultatu: liczba utworzonych
miejsc pracy;
- kryteriach preferujących operacje przyczyniające się do poprawy sytuacji osób z grup
defaworyzowanych ujętych w LSR (bezrobotni, nisko opłacani pracownicy (otrzymujący minimalne
lub niższe wynagrodzenie za pracę), zatrudniani w niepewnych warunkach, osoby z różnymi
niepełnosprawnościami, osoby do 30 roku życia, osoby w wieku 50+) osiągniecie zakładanych dwóch
celów ogólnych i szczegółowych, realizacja wskaźników rezultatu: liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy/pracujących (łącznie z pracującymi na
własny rachunek) po opuszczeniu programu; liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach
służących aktywizacji, integracji mieszkańców, promujących walory regionu; liczba osób
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uczestniczących w szkoleniach i innych działaniach o charakterze edukacyjnym, doradczym,
samopomocowym, socjoterapeutycznym.
GRANTY PROW
Kryteria lokalne dla operacji PROW z zakresu opisanego w par. 2 ust. 1 pkt 3-6, 8
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
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.

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.

Zaświadczenie
wójta/burmistrza
określające
liczbę
mieszkańców
(zameldowanych
na
pobyt stały na koniec
roku poprzedzającego
rok złożenia wniosku)

Miejsce realizacji operacji (0-5 pkt)

0 pkt. – wnioskodawca zrealizuje
projekt lub jego część na terenie
miejscowości liczącej ponad 5 tyś.
mieszkańców
5 pkt. – zrealizuje projekt na terenie
miejscowości zamieszkanej przez
mniej niż 5 tyś. mieszkańców
2.

Operacja przyczyni się do poprawy
sytuacji
osób
z
grup
defaworyzowanych ujętych w LSR
(bezrobotni,
nisko
opłacani
pracownicy(otrzymujący minimalne
lub niższe wynagrodzenie za pracę),
zatrudniani
w
niepewnych
warunkach, osoby z różnymi
niepełnosprawnościami, osoby do
30 roku życia, osoby w wieku 50+)

Preferuje operacje skierowane do osób Wniosek o przyznanie
grupy defaworyzowanej opisanej w pomocy
wraz
z
LSR.
załącznikami
0
pkt.
–
osoby
z
grup
defaworyzowanych wymienionych w
LSR stanowią mniej niż 10%
beneficjentów projektu.
5
pkt.
osoby
z
grup
defaworyzowanych wymienionych w
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– 0 - 5 pkt

LSR stanowią więcej
beneficjentów projektu.

niż

10%

Na
wnioskodawcy
spoczywa
obowiązek
zapewnienia
wiarygodnego wykazania, dowodu,
że projekt jest skierowany do grup
defaworyzowanych.
3.

Wkład
własny
finansowy
wnioskodawcy w % wyższym niż
przewidują warunki przyznania
pomocy – (0 – 5 pkt.)

Preferuje operacje zakładające wkład Wniosek o przyznanie
własny finansowy wnioskodawcy w % pomocy
wraz
z
wyższym niż przewidują warunki załącznikami
przyznania pomocy:
0 pkt. – wnioskodawca nie przewiduje
wkładu własnego finansowego w %
wyższym niż przewidują warunki
przyznania pomocy
5 pkt. - wnioskodawca przewiduje
wkład własny finansowy w %
wyższym niż przewidują warunki
przyznania pomocy

4.

Operacja znajduje się na liście
operacji szczególnie preferowanych
zawartej w Lokalnej Strategii
Rozwoju (0 – 5 pkt.)

Oceniana jest korzyść wypływająca dla Wniosek o przyznanie
regionu w związku z faktem, iż pomocy
wraz
z
operacja znajduje się na liście operacji załącznikami
szczególnie preferowanych zawartej w
Lokalnej Strategii Rozwoju:
0 pkt. – operacja nie znajduje się na
liście
5 pkt. – operacja znajduje się na liście

5.

Innowacyjny charakter operacji (0 –
5 pkt.)

Preferowane będą te operacje, które Wniosek o przyznanie
będą miały innowacyjny charakter – pomocy
wraz
z
dzięki czemu będą odpowiadały na załącznikami
(Przez innowacyjność rozumie się potrzeby
poszukiwania
nowych,
wdrożenie na obszarze LSR nowego skuteczniejszych rozwiązań w rozwoju
lub
znacząco
udoskonalonego lokalnym:
produktu,
usługi,
procesu,
organizacji lub nowego sposobu 0 pkt. – operacja nie jest innowacyjna
wykorzystania lub zmobilizowania
istniejących lokalnych zasobów 5 pkt. – operacja jest innowacyjna
przyrodniczych,
historycznych,
kulturowych czy społecznych)

Koniecznym będzie pisemne uzasadnienie przez każdego członka Rady decyzyjnej przyznanej liczby punktów
dla kryterium 5. Innowacyjny charakter operacji
6.

Gotowość operacji do realizacji (0 –
5 pkt.)

Wniosek o przyznanie
Preferowane będą te operacje, które pomocy
wraz
z
będą miały udokumentowaną gotowość załącznikami
operacji do realizacji (uzyskana została
decyzja
o
pozwoleniu
na
budowę/dokonano zgłoszenia zamiaru
wykonywania budowy lub robót
3

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
Koniecznym będzie pisemne uzasadnienie przez każdego członka Rady decyzyjnej przyznanej liczby punktów
dla kryterium 6. Gotowość operacji do realizacji
7.

Termin realizacji operacji (0 – 5. Preferowane będą operacje z krótkim Wniosek o przyznanie
pkt.)
terminem realizacji:
pomocy
wraz
z
załącznikami
0 pkt. – termin realizacji operacji
powyżej 6 miesięcy
3 pkt. – termin realizacji operacji
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
5 pkt. – termin realizacji operacji nie
przekracza 3 miesięcy

8.

Wnioskowana kwota pomocy (0 –
10 pkt.)

Preferowane będą wnioski, których Wniosek o przyznanie
wnioskowana kwota pomocy nie pomocy
przekracza:
0 pkt. – wnioskowana kwota pomocy
przekracza 30 tys. zł
5 pkt. – wnioskowana kwota pomocy
zawiera się w kwocie 10 tys. do 30 tys.
zł
10 pkt. – wnioskowana kwota pomocy
poniżej 10 tys.

9.

Partnerstwo (0 – 5 pkt.)

Kryterium preferuje wnioskodawców, Wniosek o przyznanie
którzy przewidują udział Partnerów w pomocy,
umowy
realizacji projektu. Partnerstwo jest partnerskie
szeroko rozumiane - może być
zawierane z osobami prawnymi,
grupami formalnymi, nieformalnymi
oraz osobami fizycznymi, które są
zgodnie z obowiązującymi przepisami
uprawnione do udziału w realizacji
operacji w ramach LSR. Partnerstwo w
rozumieniu niniejszych kryteriów ma
miejsce, gdy spełnione są następujące
warunki:
zawarta
została
umowa
partnerstwa/porozumienie
o
współpracy pomiędzy beneficjentem i
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partnerem,
- przez partnera został zadeklarowany
wkład
własny
(finansowy
lub
niefinansowy),
który
stanowi
uzupełnienie
wkładu
własnego
proponowanego przez beneficjenta,
- opisana współpraca została ujęta co
najmniej w
budżecie wniosku o
dofinansowanie.
0 pkt. – wnioskodawca nie przewiduje
udziału partnerów w realizacji operacji
5 pkt. - wnioskodawca przewiduje
udział partnerów w realizacji operacji
10.

Doradztwo biura LGD (0 – 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

Dokumenty LGD (karta
doradztwa, wydruki email, listy obecności ze
szkoleń,
spotkań
informacyjnych)

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
Maksymalna liczba punktów: 55

Wymagana minimalna liczba punktów – 30
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Kryteria lokalne dla operacji rozwój istniejących przedsiębiorstw – EFRR (granty)
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
1.

Źródło weryfikacji

Opis kryterium

Doświadczenie wnioskodawcy (0 – Kryterium preferuje przedsiębiorców KRS/CEIDG
5 pkt.)
posiadających
doświadczenie
w
faktycznym prowadzeniu (wyłączając
okresy zawieszenia) pozarolniczej
działalności gospodarczej.
0 pkt. – wnioskodawca prowadzi
pozarolniczą działalność gospodarczą 2
lata lub krócej
3 pkt. – wnioskodawca prowadzi
pozarolniczą działalność gospodarczą
powyżej 2 lat do 5 lat
5 pkt. – wnioskodawca prowadzi
pozarolniczą działalność gospodarczą
powyżej 5 lat

2.

3.

Operacja przyczyni się do poprawy
sytuacji
osób
z
grup
defaworyzowanych ujętych w LSR
(bezrobotni,
nisko
opłacani
pracownicy
(otrzymujący
minimalne
lub
niższe
wynagrodzenie
za
pracę),
zatrudniani
w
niepewnych
warunkach, osoby z różnymi
niepełnosprawnościami, osoby do
30 roku życia, osoby w wieku 50+)
– 0-5 pkt

Preferuje
zatrudnianie
przedsiębiorców osoby z
defaworyzowanej.

przez Oświadczenie
grupy przedsiębiorcy

0 pkt. – brak deklaracji zatrudnienia
osób z grupy osób defaworyzowanych
5 pkt. - deklaracja zatrudnienia osób z
grupy osób defaworyzowanych

Liczba utworzonych miejsc pracy Oceniana jest korzyść ekonomiczna Wniosek o przyznanie
(0 – 10 pkt.)
operacji dla obszaru LGD pod kątem pomocy
wraz
tworzenia nowych miejsc pracy.
załącznikami
Preferowane będą operacje realizowane
przez wnioskodawców planujących
utworzenie więcej niż jednego miejsca
pracy w pełnym wymiarze czasu pracy
średniorocznie.
0 pkt. – mniej niż etat
5 pkt. – 1 etat
10 pkt. – powyżej 1 etatu
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4.

Operacja znajduje się na liście
operacji szczególnie preferowanych
zawartej w Lokalnej Strategii
Rozwoju (0 – 5 pkt.)

Oceniana jest korzyść wypływająca dla Wniosek o przyznanie
regionu w związku z faktem, iż pomocy
wraz
z
operacja znajduje się na liście operacji załącznikami
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

5.

Operacja ma charakter innowacyjny Preferowane będą te operacje, które Wniosek o przyznanie
(0 – 5 pkt.)
będą miały innowacyjny charakter – pomocy
wraz
z
dzięki czemu będą odpowiadały na załącznikami
(Przez innowacyjność rozumie się potrzeby
poszukiwania
nowych,
wdrożenie na obszarze LSR nowego skuteczniejszych rozwiązań w rozwoju
lub
znacząco
udoskonalonego lokalnym.
produktu,
usługi,
procesu,
organizacji lub nowego sposobu 0 pkt. – operacja nie jest innowacyjna
wykorzystania lub zmobilizowania
istniejących lokalnych zasobów 5 pkt. – operacja jest innowacyjna
przyrodniczych,
historycznych,
kulturowych czy społecznych)

Koniecznym będzie pisemne uzasadnienie przez każdego członka Rady decyzyjnej przyznanej liczby punktów
dla kryterium 5. Innowacyjny charakter operacji
6.

Gotowość operacji do realizacji (0 – Preferowane będą te operacje, które Wniosek o przyznanie
5 pkt.)
będą miały udokumentowaną gotowość pomocy
wraz
z
operacji do realizacji (uzyskana została załącznikami
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

Koniecznym będzie pisemne uzasadnienie przez każdego członka Rady decyzyjnej przyznanej liczby punktów
dla kryterium 6. Gotowość operacji do realizacji
7.

Termin realizacji operacji (0 – 5. Preferowane będą operacje z krótkim Wniosek o przyznanie
pkt.)
terminem realizacji:
pomocy
wraz
z
załącznikami
0 pkt. – termin realizacji operacji
powyżej 6 miesięcy
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3 pkt. – termin realizacji operacji
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
5 pkt. – termin realizacji operacji nie
przekracza 3 miesięcy
8.

Racjonalność budżetu operacji (0 – Preferowane będą wnioski, których Wniosek o przyznanie
5 pkt.)
koszty są racjonalne:
pomocy
wraz
załącznikami,
0 pkt. – zaplanowana wysokość
kosztów nie jest uzasadniona i ich
wysokość nie jest udokumentowana
(brak 3 ofert dokumentujących przyjęty
poziom cen oraz uzasadnienia zakupów
we wniosku o przyznanie pomocy z
załącznikami)
5 pkt. – zaplanowana wysokość
kosztów jest uzasadniona i ich
wysokość
jest
udokumentowana
(wymagane
będą
3
oferty
dokumentujące przyjęty poziom cen
oraz uzasadnienia zakupów we
wniosku o przyznanie pomocy z
załącznikami)

Koniecznym będzie pisemne uzasadnienie przez każdego członka Rady decyzyjnej przyznanej liczby punktów
dla kryterium 8. Racjonalność budżetu operacji
9.

Doradztwo biura LGD (0 – 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

Dokumenty LGD (karta
doradztwa, wydruki email, listy obecności ze
szkoleń,
spotkań
informacyjnych)

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
Maksymalna liczba punktów: 50

Wymagana minimalna liczba punktów – 25
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GRANTY - EFS
CEL I Zwiększenie atrakcyjności lokalnego rynku pracy
CEL SZCZEGÓŁOWY Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności zawodowej i społecznej
mieszkańców obszaru
PRZEDSIĘWZIĘCIE Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru
Lp. Nazwa kryterium
1.

Opis kryterium

Źródło weryfikacji

Termin realizacji operacji (0 – 5. Preferowane będą operacje z krótkim Wniosek o przyznanie
pkt.)
terminem realizacji:
pomocy
wraz
z
załącznikami
0 pkt. – termin realizacji operacji
powyżej 12 miesięcy
5 pkt. – termin realizacji operacji nie
przekracza 12 miesięcy

2.

Partnerstwo (0 – 5 pkt.)

Kryterium preferuje wnioskodawców, Wniosek o przyznanie
którzy przewidują udział Partnerów w pomocy,
umowy
realizacji projektu. Partnerstwo jest partnerskie
szeroko rozumiane - może być
zawierane z osobami prawnymi,
grupami formalnymi, nieformalnymi
oraz osobami fizycznymi, które są
zgodnie z obowiązującymi przepisami
uprawnione do udziału w realizacji
operacji w ramach LSR. Partnerstwo w
rozumieniu niniejszych kryteriów ma
miejsce, gdy spełnione są następujące
warunki:
zawarta
została
umowa
partnerstwa/porozumienie
o
współpracy pomiędzy beneficjentem i
partnerem,
- przez partnera został wniesiony wkład
własny (finansowy lub niefinansowy),
który stanowi uzupełnienie wkładu
własnego
proponowanego
przez
beneficjenta,
- opisana współpraca została ujęta co
najmniej w
budżecie wniosku o
dofinansowanie.
0 pkt. – wnioskodawca nie przewiduje
udziału partnerów w realizacji operacji
5 pkt. - wnioskodawca przewiduje
udział partnerów w realizacji operacji

3.

Sektor
z
jakiego
pochodzi 0 pkt. – wnioskodawca pochodzi z Wniosek o przyznanie
wnioskodawca (0 – 5 pkt.)
sektora finansów publicznych
pomocy
wraz
z
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5 pkt. – wnioskodawca nie pochodzi z załącznikami
sektora finansów publicznych
4.

Doradztwo biura LGD (0 – 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

Dokumenty LGD (karta
doradztwa, wydruki email, listy obecności ze
szkoleń,
spotkań
informacyjnych)

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
Maksymalna liczba punktów: 20

Wymagana minimalna liczba punktów – 10
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