
 
 

Lokalne kryteria wyboru operacji dla zakresu: 
OPERACJI  WŁASNEJ W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 

Propozycja Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” 

 

Nazwa kryterium 
Opis kryterium /  

adekwatność do analizy SWOT 
Waga punktowa Źródło weryfikacji 

1. Status 
wnioskodawcy 
 

 
 
Premiowane będą operacje, których wnioskodawcami są 
podmioty spoza sektora finansów publicznych. 
 

 
4 pkt - Wnioskodawca spoza sektora finansów 
publicznych 
 
0 pkt - Wnioskodawca z sektora finansów 
publicznych 
 
Przyznana liczba punktów (maksymalnie 4 pkt): 
………………………………. 

 
Kryterium oceniane na 
podstawie zapisów we 

wniosku,  
danych z rejestrów 

publicznych 
 
 

2. Realizowana operacja 
wpływa aktywizująco na 
lokalną społeczność 

Preferowane będą projekty aktywizujące lokalną społeczność 
oraz integrujące mieszkańców – integracja międzyspołeczna. 
Ważny będzie opis  zaplanowanych działań, tj. organizacja 
wydarzeń, szkoleń/warsztatów, imprez - zwłaszcza z udziałem 
lokalnych organizacji pozarządowych, grup społecznych, grup 
inicjatywnych, w tym osób defaworyzowanych itp. 

4 pkt  - Tak 
0  pkt - Nie 
 
Przyznana liczba punktów (maksymalnie 4 pkt): 
………………………………. 

Kryterium oceniane na 
podstawie 

uzasadnienia 
przedstawionego przez 

Wnioskodawcę 
i danych we wniosku 

3. Stopień przygotowania 
projektu do jego realizacji 
(załączniki dokumentujące: 
koncepcje, projekty, 
uzgodnienia, pozwolenia, etc.) 

Preferowane będą projekty przygotowane, z opracowaną 
dokumentacją/koncepcją, 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. 

4  pkt - Operacja gotowa do realizacji 
(dokumentacja kompletna z listą załączników 
wymienionych we wniosku) 
0 pkt - Operacja w fazie koncepcji 
(dokumentacja wymaga licznych uzupełnień) 
 
Przyznana liczba punktów (maksymalnie 4 pkt): 
………………………………. 

Kryterium oceniane na 
podstawie zapisów we 

wniosku, m.in. 
lokalizacji realizowanej 

operacji  



 

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

Preferowane będą operacje, które bezpośrednio 
wykorzystywać będą lokalne dziedzictwo kulturowe, 
historyczne, przyrodnicze. Wnioskodawca powinien we 
wniosku szczegółowo uzasadnić fakt spełniania kryterium.  
W analizie SWOT wskazano na niewystarczające i nieefektywne 
wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego,  
historycznego, przyrodniczego. 

4 pkt  – Tak  
0 pkt – Nie, operacja nie przewiduje 
wykorzystania lokalnego dziedzictwa 
kulturowego i/lub historycznego, i/lub 
przyrodniczego 
 
Przyznana liczba punktów (maksymalnie 4 pkt): 
………………………………. 

Kryterium oceniane na 
podstawie 

uzasadnienia 
przedstawionego przez 

Wnioskodawcę 
i danych we wniosku 

5. Operacja jest innowacyjna 

 
Preferowane będą operacje, które zakładają wprowadzenie 
rozwiązań innowacyjnych, zdefiniowanych jako takie, które 
dotychczas nie były stosowane na terenie LGD „RAZEM". 
Kryterium weryfikowane na podstawie opisu zawartego we 
wniosku dotyczącego trwałego i mierzalnego efektu wdrożenia 
rozwiązania innowacyjnego, np. wprowadzenia nowej 
technologii, produktu, usługi, wykorzystania lokalnych 
zasobów, w tym zgodnych z definicją podaną w LSR. Przez 
innowacyjność premiowaną w LSR 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. 

4 pkt  - Tak - na obszarze LGD, zgodnie 

z definicją innowacyjności podaną w LSR 

LGD „RAZEM”  

3 pkt  - Tak – na obszarze LGD „RAZEM” 

2 pkt - Tak– na obszarze gminy, w której 

Wnioskodawca ma siedzibę 

0 pkt – Nie – operacja nie jest innowacyjna 
 
 
Przyznana liczba punktów (maksymalnie 4 pkt): 
………………………………. 

Kryterium oceniane na 
podstawie 

uzasadnienia 
przedstawionego przez 

Wnioskodawcę 
i danych we wniosku 

 
6. Komplementarność 
operacji 

 
 
Premiowane będą operacje komplementarne w stosunku do 
aktualnie istniejących działań realizowanych przez 
Wnioskodawcę lub inne podmioty na obszarze objętym LSR. 
Opis projektu musi zawierać przemyślany i spójny plan działań, 
realne i mierzalne efekty projektu i wskaźniki produktu oraz 
rezultatu. 
 

 
 
4 pkt - Operacja jest komplementarna 
 
0 pkt – Operacja nie jest komplementarna 
 
Przyznana liczba punktów (maksymalnie 4 pkt): 
………………………………. 

Kryterium oceniane na 
podstawie 

uzasadnienia 
przedstawionego przez 

Wnioskodawcę 
i danych we wniosku 



 

 
7.Udział wkładu własnego 
w realizowanej operacji: 

Preferowane będą projekty zakładające wkład własny 
Wnioskodawcy przekraczający 10% kosztów 
kwalifikowalnych operacji. Celem jest promowanie projektów 
angażujących środki inne niż środki PROW 2014-2020 oraz 
wnioskodawców posiadających stabilność finansową. 
 
 

 
 
 
4 pkt - powyżej  10% wkładu własnego 
0 pkt - nie przewiduje wkładu własnego  
 
Przyznana liczba punktów (maksymalnie 4 pkt): 
………………………………. 
 

Kryterium oceniane na 
podstawie 

uzasadnienia 
przedstawionego przez 

Wnioskodawcę 
i danych we wniosku 

8. Operacja zapewnia 
zintegrowanie 

Premiowane będą operacje zapewniające zintegrowanie 
metod stosowanych przy realizacji operacji, sektorów i 
partnerów, jak również branż działalności. 
Wnioskodawca powinien szczegółowo uzasadnić we wniosku 
fakt spełniania kryterium, określając reguły partnerstwa, w tym 
zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją operacji, 
a także wskazać sektory i planowane do zastosowania metody. 

 
4 pkt – zintegrowanie metod, sektorów 
i partnerów stosowanych przy realizacji 
operacji 
2 pkt – zintegrowanie sektorów i partnerów 
przy realizacji operacji 
0 pkt – operacja nie zapewnia zintegrowania 
 
Przyznana liczba punktów (maksymalnie 4 pkt): 
………………………………. 
 

Kryterium oceniane na 
podstawie 

uzasadnienia 
przedstawionego przez 

Wnioskodawcę 
i danych we wniosku 

9. Wpływ realizacji operacji na 
promocję LSR i LGD „RAZEM” 

Premiowane będą projekty zapewniające należytą promocję 
LSR oraz LGD „RAZEM”.  
W ramach planowanej operacji Wnioskodawca powinien 
zaplanować i wskazać nazwy co najmniej 3 działań 
promocyjnych oraz wskazać sposób weryfikacji ich wykonania, 
w tym zaplanować wykorzystanie logotypów UE, nazwy i logo 
LGD „RAZEM”, zgodnych z Księgą wizualizacji PROW 2014-2020 
oraz zgodnych ze wzorem udostępnionym na stronie 
internetowej LGD tj. www.lgdrazem.pl 

4 pkt -  promocja poprzez akcję informacyjną 
w mediach (prasa, radio, Internet – w tym 
strona internetowa Wnioskodawcy) 
0 pkt - operacja nie zakłada promocji LSR i LGD 
„RAZEM” 
 
Przyznana liczba punktów (maksymalnie 4 pkt): 
………………………………. 
 
 

Kryterium oceniane na 
podstawie 

uzasadnienia 
przedstawionego przez 

Wnioskodawcę 
i danych we wniosku 

Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia:  36 
Minimalna liczba punktów których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:  18 

 


