
 

Część D LOKALNE KRYTERIA OCENY OPERACJI   
 

1. Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD 

  Przyznana liczba punktów 

(maksymalnie 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. Czy w miejscowości, w której planowana jest inwestycja, nie istnieje infrastruktura społeczno-kulturalna 

lub turystyczno- rekreacyjna 

• istnieją więcej niż 2 obiekty  

• istnieje tylko 1 obiekt 

• nie istnieje żaden obiekt 

• Do uzupełnienia 

- 0 pkt 

- 2 pkt  

- 3 pkt 

� 

Przyznana liczba pkt. 

(maks. 3 pkt): 

……………… 

Preferowane są wnioski, które przewidują realizację operacji inwestycyjnych w miejscowościach gdzie brakuje infrastruktury lub gdzie 
istniejąca infrastruktura jest niewystarczająca. Takie preferencje mają wpłynąć pozytywnie na zrównoważony rozwój terenu LGD z zakresie 
dostępu do ww. infrastruktury 

3. Obszar realizacji projektu: 

• Miejscowość powyżej 5 tys. mieszkańców - 0 pkt  Przyznana liczba pkt. 

(maks. 2 pkt): 

……………… 

• Miejscowość poniżej 5 tys. mieszkańców 

 

- 2 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. 

4. Operacja przyczynia się do generowania nowych miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych (zgodnie 
z definicją LSR) 

• TAK - 4 pkt  

- 0 pkt 

� 

Przyznana liczba pkt 

(maks. 4 pkt): 

……………… 
• NIE 

• Do uzupełnienia 

W wyniku realizacji projektu zostanie dodatkowo utworzone miejsce pracy w wymiarze minimum ½ etatu na umowę o pracę na okres 24 

miesięcy. Preferowane będzie jednocześnie zatrudnianie osób z grup defaworyzowanych określonych w LSR, tj.: osoby poniżej 35 roku 

życia, osoby powyżej 50 roku życia, kobiety. 

5. Realizowana operacja wpływa aktywizująco na lokalną społeczność 

• TAK - 4 pkt 
Przyznana liczba punktów 

(maksymalnie 4 pkt): 

……………… 

• NIE 

 

- 0 pkt 

 

  

Preferowane są projekty aktywizujące lokalną społeczność oraz integrujące mieszkańców – integracja międzyspołeczna. Ważny będzie opis 
sposobu użytkowania powstałej infrastruktury/obiektu tj. zaplanowane wydarzenia, imprezy zwłaszcza z udziałem lokalnych organizacji 
pozarządowych, grup społecznych, grup inicjatywnych, w tym osób defaworyzowanych itp. 

6. Stopień przygotowania projektu do jego realizacji (załączniki dokumentujące: koncepcje, projekty, 



 

uzgodnienia, pozwolenia, etc.) 

• Operacja w fazie koncepcji (dokumentacja wymaga 

licznych uzupełnień) 

• Operacja gotowa do realizacji (dokumentacja 

kompletna z listą załączników wymienionych we 

wniosku) 

• Do uzupełnienia 

- 0 pkt  

 

- 3 pkt  

 

� 

Przyznana liczba punktów 

(maksymalnie 3 pkt): 

……………………… 

Preferowane są projekty przygotowane, z opracowaną dokumentacją, które są gotowe do realizacji po przyznani dotacji. Kryterium to ma 
wykluczać projekty, które mogłyby odpaść na etapie oceny w UM, co przekładałoby się na długotrwałe blokowanie przez nie budżetu LSR, 
bez możliwości jego realizacji. 

7. Operacja zakłada wykorzystania lokalnego dziedzictwa kulturowego i/lub historycznego, i/lub 

przyrodniczego. 

•  TAK  

• NIE 

 

 

- 4 pkt 

- 0 pkt 

 

Przyznana liczba punktów 

(maksymalnie 4 pkt): 

……………………… 

Preferowane będą operacje, które bezpośrednio wykorzystywać będą lokalne dziedzictwo kulturowe, historyczne, przyrodnicze kulturowego 

na obszarze LGD.  

8. Projekt skierowany do grupy beneficjentów końcowych: 

• Osób poniżej 35 roku życia  

• Osób powyżej 50 roku życia 

- 4 pkt 

- 4 pkt 
Przyznana liczba punktów 

(maksymalnie 8 pkt): 

……………… • Kobiet 

 

- 4 pkt 

 

Preferowane będą operacje ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb osób z grup defaworyzowanych określonych w LSR. 

9. Operacja ma charakter innowacyjny (zgodnie z wytycznymi dot. innowacyjności zawartymi w LSR): 

• TAK 

• NIE 

 

- 4 pkt 

- 0 pkt 

 

Przyznana liczba punktów 

(maksymalnie 4 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”.  
10. 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 

11. Zasięg realizacji operacji  



 

• operacja realizowana na obszarze całego LGD 2 pkt. Przyznana liczba pkt (maks. 

2 pkt): 

……………. 
• operacja realizowana na obszarze całej gminy 1 pkt. 

• operacja realizowana na obszarze jednej miejscowości 

 

0 pkt 

 
 

   

Preferuje się operacje obejmujące swoim zasięgiem więcej niż jedną miejscowość. Wnioskodawca powinien wskazać miejscowości, na 

obszarze których realizowana będzie operacja. 

12. Operacja zapewnia zintegrowanie 

• zintegrowanie metod, sektorów i partnerów stosowanych 

przy realizacji operacji 
4 pkt. 

Przyznana liczba pkt (maks. 

4 pkt): 

……………. • zintegrowanie sektorów i partnerów przy realizacji operacji 2 pkt. 

• operacja nie zapewnia zintegrowania 

 

0 pkt 

 
 

   

Premiowane będą operacje zapewniające zintegrowanie metod stosowanych przy realizacji operacji, sektorów i partnerów. 

Wnioskodawca powinien szczegółowo uzasadnić we wniosku fakt spełniania kryterium. 

13. Wpływ realizacji operacji na promocję LSR i LGD 

• promocja poprzez akcję informacyjną w mediach (prasa, 

Internet) 
2 pkt. 

Przyznana liczba pkt (maks. 

2 pkt): 

……………. 

• promocja poprzez oznaczenie inwestycji tablicą informacyjną 

o realizacji przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii 

Rozwoju i udziale LGD 

1 pkt. 

• operacja nie zakłada promocji LSR i LGD 

 

0 pkt 

 
 

   

Premiowane będą operacje promujące LSR i LGD. Wnioskodawcy powinni uzasadnić we wniosku w jaki sposób będą 

informowali społeczność o otrzymanej pomocy za pośrednictwem LGD. 

Suma wszystkich przyznanych punktów 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 
 ……………………………… 

Maksymalna liczba możliwych  punktów do uzyskania 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 
 48 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+13) 

 

 24 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+13)” 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+13) – 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+13)” 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+13)”  – 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
IK

: 

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+13)”  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+13)”  – 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+13)”  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+13)”  – pozwala stwierdzić nie zgodność z lokalnymi 

kryteriami 

Czynność Imię i  nazwisko Data, podpis 

Ocenił - Członek  Rady   

 

Uzasadnienie oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru: 


