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Załącznik do Uchwały nr 22/22/Z  z dnia 17.11.2022 r. 

 

Propozycja kryteriów wyboru operacji: 

 

 
Lokalne kryteria wyboru operacji (OPERACJA WŁASNA) 

dla przedsięwzięcia 
1.1.1.   Podniesienie wiedzy mieszkańców w zakresie tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia partnerstw i 

sieciowania na rzecz wspólnych inicjatyw gospodarczych: 
Kryteria stosowane w procedurze: 

 oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD,  

 oceny i wyboru  operacji własnych LGD, 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 
 

 
Nazwa kryterium 

 

 
Definicja kryterium 

 
Ocena punktowa 

 
Sposób oceny 

Okres realizacji operacji Kryterium preferuje operacje, które 
będą realizowane nie dłużej niż 12  
miesięcy. 

Okres realizacji operacji będzie nie dłuższy niż 12  
miesięcy liczony od daty podpisania umowy na 
wsparcie: 
 
2 pkt – tak 
0 pkt – termin realizacji jest dłuższy niż 12  miesięcy 

Indywidualna 

Doradztwo w Biurze LGD Kryterium preferuje operacje, które 
były przygotowane przez 
wnioskodawców w ramach 
uzyskanego doradztwa w Biurze 
LGD i są kompletne  
(to kryterium nie dotyczy operacji 
własnej realizowanej przez LGD) 
 

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku przedstawił 
pracownikowi Biura LGD założenia projektu (cele, 
działania, zakres rzeczowy, plan finansowy) i korzystał 
z doradztwa Biura LGD, a wniosek jest kompletny. 
 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

Indywidualna 
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Uczestnicy z większego obszaru 
LSR 

Kryterium preferuje operacje, w 
których przewidziano udział w 
szkoleniu osób z większego obszaru 
LSR 

Szkolenie przewidują udział osób:  
 
2 pkt – z więcej niż 4 gmin należących do LGD 
1 pkt – z obszaru 3 lub 4 gmin należących do LGD 
0 pkt – z mniej niż 3 gmin należących do LGD 

Indywidualna 

Różnorodność inicjatyw 
lokalnych/produktów 
turystycznych 

Kryterium preferuje operacje, w 
których przewidziano 
zaprezentowanie różnorodnych 
inicjatyw lokalnych/produktów 
turystycznych 

Szkolenie przewidują:  
 
2 pkt – zaprezentowanie więcej niż 3 inicjatyw 
lokalnych/produktów turystycznych, 
0 pkt – zaprezentowanie do 3 inicjatyw 
lokalnych/produktów turystycznych, 

Indywidualna 

Innowacyjność projektu Kryterium preferuje operacje, które 
zakładają realizację działań 
innowacyjnych 

Innowacyjność projektu - operacja zakłada realizację  
działań innowacyjnych a wnioskodawca opisał 
innowacyjność przedsięwzięcia1: 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

Indywidualna 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie: 
 8 (7 dla LGD)    

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji : 
4    

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Innowacyjność rozumie się jako wdrożenie nowego na obszarze LSR  lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu 

wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych  
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Lokalne kryteria wyboru operacji (OPERACJA WŁASNA) 

dla przedsięwzięcia 
2.2.1.   Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej związanej z promocją dziedzictwa lokalnego: 
Kryteria stosowane w procedurze: 

 oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD,  

 oceny i wyboru  operacji własnych LGD, 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 
 

 
Nazwa kryterium 

 

 
Definicja kryterium 

 
Ocena punktowa 

 
Sposób oceny 

Okres realizacji operacji Kryterium preferuje operacje, które 
będą realizowane nie dłużej niż 12 
miesięcy. 

Okres realizacji operacji będzie nie dłuższy niż 12 
miesięcy liczony od daty podpisania umowy na 
wsparcie: 
 
2 pkt – tak 
0 pkt – termin realizacji jest dłuższy niż 12 miesięcy 

Indywidualna 

Doradztwo w Biurze LGD Kryterium preferuje operacje, które 
były przygotowane przez 
wnioskodawców w ramach 
uzyskanego doradztwa w Biurze 
LGD i są kompletne  
(to kryterium nie dotyczy operacji 
własnej realizowanej przez LGD) 
 

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku przedstawił 
pracownikowi Biura LGD założenia projektu (cele, 
działania, zakres rzeczowy, plan finansowy) i korzystał 
z doradztwa Biura LGD, a wniosek jest kompletny. 
 
1 pkt – tak 
 
0 pkt – nie  

Indywidualna 

Obszar chroniony Kryterium preferuje operacje, które 
będą zlokalizowane na Obszarze 
Natura 2000 

2 pkt – operacja będzie realizowana na Obszarze 
Natura 2000 
0 pkt - operacja nie będzie realizowana na Obszarze 
Natura 2000 

Indywidualna 

Infrastruktura sieciowa Kryterium preferuje operacje, które są 
elementem ogólnodostępnej 
infrastruktury sieciowej 

2 pkt – operacja będzie elementem ogólnodostępnej 
infrastruktury sieciowej (np. szlaku rowerowego, 
kajakowego itp.) 
0 pkt - operacja nie będzie elementem 
ogólnodostępnej infrastruktury sieciowej 

Indywidualna 
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Wkład własny Kryterium preferuje operacje, w 
których wnioskodawca zadeklarował 
wkład własny większy niż założone 
minimum dla danego działania 
 
(to kryterium nie dotyczy operacji 
własnej realizowanej przez LGD) 

Wkład własny - udział wkładu własnego jest większy 
niż minimum założone dla danego poddziałania, 
wskazane w ogłoszeniu o naborze wniosków o 
udzielenie wsparcia: 
 
1 pkt - od 2% do 5 %   
0 pkt - mniej niż 2 %  

Indywidualna 

Promocja dziedzictwa lokalnego Kryterium preferuje operacje, które 
promują dziedzictwo lokalne z 
większej części obszaru LSR 

Powstała infrastruktura turystyczna promuje 
dziedzictwo lokalne: 
 
2 pkt – z więcej niż 5 gmin z obszaru LSR 
1 pkt – z obszaru od 2 do 5 gmin należących do LGD 
0 pkt – z obszaru mniej niż 2 gmin należących do 
LGD 

Indywidualna 

Miejsce realizacji operacji  
 

Kryterium preferuje operacje realizo-
wane w miejscowościach poniżej 5 
tys. mieszkańców. Liczba mieszkań-
ców ustalana na dzień 31 grudnia 
roku poprzedzającego rok złożenia 
wniosku.  
 

1 pkt – projekt jest realizowany w miejscowości za-
mieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców  
0 pkt - projekt jest realizowany w miejscowości 
zamieszkałej przez 5 tys. mieszkańców i ponad 5 tys. 
mieszkańców  

Informacja z właści-
wego urzędu gminy 
lub z GUS określają-
ca liczbę mieszkań-
ców miejscowości na 
terenie, której będzie 
realizowana  
operacja  

Innowacyjność projektu Kryterium preferuje operacje, które 
zakładają realizację działań 
innowacyjnych 

Innowacyjność projektu - operacja zakłada realizację  
działań innowacyjnych a wnioskodawca opisał 
innowacyjność przedsięwzięcia2: 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

Indywidualna 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie: 
12 (dla LGD 10)  

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji : 
6 (dla LGD 5)    

 

                                                           
2
 Innowacyjność rozumie się jako wdrożenie nowego na obszarze LSR  lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu 

wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych  
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Lokalne kryteria wyboru operacji (OPERACJA WŁASNA) 

dla przedsięwzięcia 
2.2.2.   Inicjatywy na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnego (przyrodniczego, historycznego, kulturowego) – warsztaty/szkolenia: 

Kryteria stosowane w procedurze: 

 oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD,  

 oceny i wyboru  operacji własnych LGD, 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 
 

 
Nazwa kryterium 

 

 
Definicja kryterium 

 
Ocena punktowa 

 
Sposób oceny 

Okres realizacji operacji Kryterium preferuje operacje, które 
będą realizowane nie dłużej niż 10  
miesięcy. 

Okres realizacji operacji będzie nie dłuższy niż 10  
miesięcy liczony od daty podpisania umowy na 
wsparcie: 
 
2 pkt – tak 
0 pkt – termin realizacji jest dłuższy niż 10  miesięcy 

Indywidualna 

Doradztwo w Biurze LGD Kryterium preferuje operacje, które 
były przygotowane przez 
wnioskodawców w ramach 
uzyskanego doradztwa w Biurze 
LGD i są kompletne  
(to kryterium nie dotyczy operacji 
własnej realizowanej przez LGD) 
 

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku przedstawił 
pracownikowi Biura LGD założenia projektu (cele, 
działania, zakres rzeczowy, plan finansowy) i korzystał 
z doradztwa Biura LGD, a wniosek jest kompletny. 
 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

Indywidualna 

Uczestnicy z większego obszaru 
LSR 

Kryterium preferuje operacje, w 
których przewidziano udział w 
zajęciach osób z większego obszaru 
LSR 

Warsztaty/szkolenie przewidują udział osób:  
 
2 pkt – z więcej niż 4 gmin należących do LGD 
1 pkt – z obszaru 3 lub 4 gmin należących do LGD 
0 pkt – z mniej niż 3 gmin należących do LGD 

Indywidualna 

Różnorodność 
warsztatów/szkoleń 

Kryterium preferuje operacje, w 
których przewidziano 

Warsztaty/szkolenie dotyczą:  
 

Indywidualna 
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warsztaty/szkolenia o różnorodnej 
tematyce 

2 pkt – więcej niż 3 tematów/dziedzin (np. 
garncarstwa, tkactwa, kulinariów, wycinkarstwa), 
1 pkt –3 tematów/dziedzin 
0 pkt – mniej niż 3 tematów/dziedzin 

Promocja dziedzictwa lokalnego z 
większego obszaru LSR 

Kryterium preferuje operacje, w 
których przewidziano wykorzystanie 
dziedzictwa lokalnego z większego 
obszaru LSR 

Warsztaty/szkolenie wykorzystują dziedzictwo 
lokalne: 
 
2 pkt – z więcej niż 3 gmin z obszaru LSR 
1 pkt – z obszaru 2 lub 3 gmin należących do LGD 
0 pkt – z 1 gminy należącej do LGD 

Indywidualna 

Innowacyjność projektu Kryterium preferuje operacje, które 
zakładają realizację działań 
innowacyjnych 

Innowacyjność projektu - operacja zakłada realizację  
działań innowacyjnych a wnioskodawca opisał 
innowacyjność przedsięwzięcia3: 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

Indywidualna 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie: 
 10 (9 dla LGD)    

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji : 
5    

 

 

                                                           
3
 Innowacyjność rozumie się jako wdrożenie nowego na obszarze LSR  lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu 

wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych  
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