
   

 

Część D LOKALNE KRYTERIA OCENY OPERACJI  
1. Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD 

  Przyznana liczba pkt 
(maks. 4 pkt): 

……………… 

• Korzystał z doradztwa w biurze LGD  

• Uczestniczył w szkoleniu lub spotkaniu informacyjnym 

- 2 pkt 
- 2 pkt 

 

Preferuje się Wnioskodawców korzystających ze wsparcia szkoleniowo-doradczego świadczonego przez pracowników biura 
LGD. Doradztwo w biurze LGD dokumentowane jest kartą udzielonego doradztwa w zakresie przygotowania wniosku i 
biznesplanu, natomiast udział w szkoleniu lub spotkaniu informacyjnym potwierdzony jest listą obecności. 

2. Udział wkładu własnego w realizowanej operacji wynosi: 

• 30 – 40 % - 0 pkt  
Przyznana liczba pkt 

(maks. 4 pkt): 
……………… 

• 41 – 50 % 
• Powyżej 50 % 

 

- 2 pkt 
- 4 pkt  

 

Preferowane będą projekty zapewniające wyższy niż minimalny poziom wkładu własnego wnioskodawcy. Celem jest 
promowanie projektów angażujących środki inne niż środki Programu 

3. Wnioskodawca jest ( problematyka grup defaworyzowanych określonych w LSR): 

• Kobietą, - 2 pkt  Przyznana liczba pkt 
(maks. 4 pkt): 

……………… 

• Osobą poniżej 35 roku, 
• Osobą powyżej 50 roku, 

• Do uzupełnienia 

- 2 pkt 
- 2 pkt 
�  

Preferowane będą projekty realizowane przez  osoby z grup defaworyzowanych określonych w LSR. W przypadku Spółek, 
kryterium to będzie spełnione w przypadku gdy co najmniej jedna osoba będąca członkiem Spółki lub Zarządu. Należy do 
grupy defaworyzowanej.  

4.W wyniku realizacji operacji zostanie utworzone nowe i utrzymane w okresie trwałości projektu miejsce pracy: 

•  Jedno miejsce pracy - 0 pkt.  Przyznana liczba pkt 
(maks.4 pkt): 
…………… 

• Więcej niż jedno miejsce pracy 
 

- 4 pkt 
 

Warunkiem otrzymania punktów jest utrzymanie średniorocznego zatrudnienia i zatrudnienie co najmniej 1 osoby. 
Preferowane są projekty generujące jak najwięcej nowych miejsc pracy. Dodatkowe punkty mogą uzyskać w tym kryterium 
przedsiębiorcy, którzy chcą pozyskać środki na rozwój już istniejącego przedsiębiorstwa, jeżeli zatrudnią większą liczbę 
osób niż jest wskazane w wymogach jako minimum. Jako miejsce pracy liczy się utworzenie i utrzymanie pełnego etatu.  

5.W wyniku realizacji operacji zostanie utworzone i utrzymane w okresie trwałości projektu nowe miejsce pracy dla 

kobiety lub osoby poniżej 35 roku lub powyżej 50 roku życia: 

•  Jedno miejsce pracy - 2 pkt.  Przyznana liczba pkt 
(maks.4 pkt): 
…………… 

• Więcej niż jedno miejsce pracy 
• Do uzupełnienia 

- 4 pkt 
�. 

Preferowane będą projekty przewidujące  zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych określonych w LSR, tj.: 
- osoby poniżej 35 roku życia,  
- osoby powyżej 50 roku życia, 
- kobiety, 
Jako miejsce pracy liczy się utworzenie i utrzymanie pełnego etatu. 
6.Operacja będzie realizowana  w miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców 

•  TAK - 2 pkt.  Przyznana liczba pkt 
(maks.2 pkt): 
……………… 

•  NIE 
 

- 0 pkt 
 



   

 

Preferuje się operacje realizowane na terenie miejscowości zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców. Dotyczy 
miejscowości, w tym również miejscowości będących jednostkami pomocniczymi gmin (sołectwa, dzielnice lub osiedla ), 

opisanych liczbą mieszkańców zamieszkałych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., tj. zameldowanych na stałe lub 
czasowo. 

7. Operacja obejmuje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i/lub przeciwdziałaniu zmianom 

klimatu 

• TAK 4 pkt. Przyznana liczba pkt 
(maks. 4 pkt): 
……………. 

• NIE 
 

0 pkt. 
 

Premiowane będą operacje, które w jak największym stopniu przewidują zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie 
środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu. Wnioskodawca powinien szczegółowo uzasadniać fakt spełniania 
kryterium, a uzasadnienie musi mieć odzwierciedlenie w planowanych kosztach inwestycyjnych, ze wskazaniem pozycji 
kosztowych  z zestawienia rzeczowo-finansowego stanowiących 5 % kosztów kwalifikowalnych. 

8. Realizowana operacja w zakresie przetwórstwa spożywczego wykorzystuje lokalne produkty rolne  

•  TAK 

• NIE 
• Do uzupełnienia 

- 2 pkt 
- 0 pkt 
� 

Przyznana liczba punktów 
(maksymalnie 2 pkt): 

……………………… 

Preferowane są operacje w zakresie przetwórstwa spożywczego, w ramach których planuje się zakładanie nowych 
podmiotów wykorzystujących lokalne produkty rolne. Za produkty rolne uznaje się płody ziemi, (np. owoce, warzywa, zboża, 
itp.) oraz zwierzęta chowu gospodarskiego i powstałe produkty pochodne tego chowu (np. zwierzęta rzeźne, mleko, jaja, 
itp.) wytwarzane na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju. Lokalne produkty rolne powinny stanowić minimum 30% 
ogólnej ilości surowca zużywanego w procesie produkcyjnym. Udokumentowaniem wykorzystania surowca powinny być 
przedwstępne umowy kontraktacyjne zawierające planowaną do zakupu ilość, termin oraz sposób regulacji cen, . 

9. Wnioskodawca posiada kwalifikacje/doświadczenie zawodowe zbieżne z zakresem planowanej działalności 
(w tym kursy, szkolenia itp.) 

•  TAK 
• NIE 

• Do uzupełnienia 

- 2 pkt 
- 0 pkt 
� 

Przyznana liczba punktów 
(maksymalnie 2 pkt): 

……………………… 

Premiowani będą Wnioskodawcy posiadający kwalifikacje i/lub doświadczenie zgodne z planowaną działalnością 
gospodarczą. Wnioskodawcy, oprócz opisania we wniosku spełnienia kryterium, powinni dołączyć do wniosku dokumenty, 

które to potwierdzą: 1) kwalifikacje: doświadczenie w dziedzinie związanej z zakresem operacji (referencje, świadectwa 
pracy, zaświadczenia itp.); 

2) wykształcenie: dyplomy, certyfikaty,  zaświadczenia itp. dot. zakresu operacji; 
3) posiadane zasoby (ludzkie) związane z charakterem operacji i planowane do wykorzystania do jego realizacji 

10. Operacja jest innowacyjna (zgodnie z wytycznymi dot. innowacyjności zawartymi w LSR): 

• TAK - 4 pkt Przyznana liczba pkt 
(maks. 4 pkt): 
……………… 

• NIE 
 

- 0 pkt 
 

  
Przez innowacyjność premiowaną w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” rozumie się 
nowy sposób wykorzystania lub zmobilizowania istniejących zasobów przyrodniczych w postaci osobliwości przyrody 
nieożywionej, historycznych i kulturowych związanych z walkami powstańczymi Powstania Styczniowego i Listopadowego, a 
także I i II Wojny Światowej oraz życiorysu i twórczości Henryka Sienkiewicza. W wyniku realizacji operacji powinny powstać 
nowe lub zmodernizowane usługi bądź produkty oferowane na rynku w oparciu o w/w definicję. Biznesplan powinien 
zawierać opis trwałego i mierzalnego efektu wdrożenia rozwiązania innowacyjnego, np. tworzyć przewagę konkurencyjną, 
wprowadzać nową funkcjonalność, nową technologię, być trwałym uzupełnieniem oferty w nawiązaniu do elementów 
wymienionych w definicji innowacyjności zawartej w LSR obszaru LGD „RAZEM”. 
11. W wyniku realizacji zostaną podniesione kompetencje minimum jednej osoby. 



   

 

  
Przyznana liczba pkt 

(maks. 2 pkt): 
……………… 

• Tak 
• Nie 

 

- 2 pkt 
- 0 pkt 

 
Premiowane będą projekty w wyniku których zostaną podniesione kompetencje beneficjentów/pracowników. Opis operacji powinien 

wskazywać konkretną nazwę kursu/szkolenia podnoszącego kompetencje, a planowane koszty z tego tytułu powinny mieć 
odzwierciedlenie w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. 

12. Wnioskodawca udokumentował planowane do poniesienia koszty 

• Tak 

• Nie 
• Do uzupełnienia 

- 2 pkt 
- 0 pkt 
� 

Przyznana liczba pkt 
(maks. 2 pkt): 
……………… 

Preferowane są wnioski w których uzasadniono planowane do poniesienia koszty oraz wnioskodawca dołączył dokumentację 
potwierdzającą poziom przyjętych cen dla poszczególnych pozycji z zestawienia rzeczowo-finansowego. Do operacji obejmujących 

prace budowlane, na które wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę/decyzja wnioskodawca dołącza kosztorys inwestorski. Do 
pozostałych pozycji z-r-f wnioskodawca dołączył oferty potwierdzające przyjęty poziom cen (dotyczy kosztów jednostkowych powyżej 

500 zł netto). 

   

Suma wszystkich przyznanych punktów 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 
 

…………………… 

Maksymalna liczba możliwych  punktów do uzyskania 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 
 

38 pkt 
Minimalna liczba punktów nie zbędnych do uznania wniosku za 

zgodny z kryteriami lokalnymi tj. 50% maksymalnej liczby możliwych 

punktów do uzyskania (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 

 

19 pkt 

 

 

W
Y

N
IK

: 

Wynik stwierdzenia zgodności z lokalnymi kryteriami: 

   � wniosek 
zgodny z 
lokalnymi 
kryteriami: 

Wartość liczbowa określona w wierszu „Suma wszystkich przyznanych punktów 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)” jest większa niż wartość liczbowa określona w wierszu 
„Minimalna liczba punktów nie zbędnych do uznania wniosku za zgodny z kryteriami 
lokalnymi tj. 50% maksymalnej liczby możliwych punktów do uzyskania 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)”  – pozwala stwierdzić zgodność z lokalnymi kryteriami. 

   � wniosek 
nie zgodny 
z lokalnymi 
kryteriami: 

Wartość liczbowa określona w wierszu „Suma wszystkich przyznanych punktów 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)” jest niższa niż wartość liczbowa określona w wierszu 
„Minimalna liczba punktów nie zbędnych do uznania wniosku za zgodny z kryteriami 
lokalnymi tj. 50% maksymalnej liczby możliwych punktów do uzyskania 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)”  – pozwala stwierdzić nie zgodność z lokalnymi 
kryteriami 

� do 
uzupełnienia  

weryfikowany punkt karty podlega wyjaśnieniom/uzupełnieniom na wezwanie LGD, zgodnie 
z art. 22 ust. 1a - 1c ustawy RLKS 

 

W
Y

N
I

K
: Ostateczny wynik stwierdzenia zgodności z lokalnymi kryteriami: 



   

 

   � wniosek 
zgodny z 
lokalnymi 
kryteriami: 

Wartość liczbowa określona w wierszu „Suma wszystkich przyznanych punktów 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)” jest większa niż wartość liczbowa określona w wierszu 
„Minimalna liczba punktów nie zbędnych do uznania wniosku za zgodny z kryteriami 
lokalnymi tj. 50% maksymalnej liczby możliwych punktów do uzyskania 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)”  – pozwala stwierdzić zgodność z lokalnymi kryteriami. 

   � wniosek 
nie zgodny z 
lokalnymi 
kryteriami: 

Wartość liczbowa określona w wierszu „Suma wszystkich przyznanych punktów 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)” jest niższa niż wartość liczbowa określona w wierszu 
„Minimalna liczba punktów nie zbędnych do uznania wniosku za zgodny z kryteriami 
lokalnymi tj. 50% maksymalnej liczby możliwych punktów do uzyskania 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)”  – pozwala stwierdzić nie zgodność z lokalnymi 
kryteriami 

 

 

Uzasadnienie oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru: 

 

Czynność Imię i  nazwisko Data, podpis 
Ocenił- Członek  Rady   


