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Załącznik do uchwały nr 4/2017 Zarządu  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 z dnia 24 maja 2017  

 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2016-2022. 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA 

 

➢ Lokalne kryteria wyboru operacji mają zastosowanie tylko dla wnioskodawców innych niż LGD i realizujących operacje w trybie konkursowym 

(z wyłączeniem projektów grantowych).   

➢ W związku z brakiem podziału operacji ze względu typ, przyjęto zróżnicowanie kryteriów ze względu na kategorię beneficjenta wg następującego 

podziału:   

1) jednostki sektora finansów publicznych, 

2) osoby podejmujące działalność gospodarczą, 

3) podmioty rozwijające działalność gospodarczą, 

4) pozostałe podmioty, w tym organizacje społeczne, wspólnoty mieszkaniowe, kościoły.  

➢ Zróżnicowano wagi poszczególnych kryteriów wg ważności w odniesieniu do diagnozy, analizy SWOT, celów, wskaźników i grup docelowych 

ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych.  

➢ Największą wagę punktową otrzymały kryteria o szczególnym znaczeniu dla realizacji LSR:  

a) 0 pkt – operacja nie spełnia kryterium 

b) 8 pkt – maksymalna wartość  
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OPRACOWANIE LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU  

Lokalne kryteria wyboru stanowią narzędzie wdrażania LSR, które zapewnia wybór projektów zgodnych z obraną polityką rozwoju obszaru, z uwzględnieniem uwarunkowań 

społeczno – gospodarczych.  Zgodnie z §23 ust. 5 lit. i)  statutu Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 lokalne kryteria wyboru są zatwierdzane przez Zarząd Stowarzyszenia. 

Za przygotowanie projektu dokumentu odpowiada Zarząd Stowarzyszenia. W procesie opracowania kryteriów Zarząd prowadzi konsultacje społeczne.  

ZMIANA LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU  

W toku zmieniających się uwarunkowań i potrzeb obszaru LGD PROMENADA S 12 może zaistnieć potrzeba zmiany lub aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Procedura zmiany lokalnych kryteriów zapewni możliwość uruchomienia w przyszłości mechanizmu naprawczego, kiedy zaistnieje konieczność rozwiązania ujawnionego 

problemu.  

1. Prawo do wnioskowania o zmianę kryteriów lokalnych wyboru projektów posiada Rada lub Zarząd LGD.  

2. Wniosek o zmianę kryteriów powinien zawierać propozycję zmian oraz jej uzasadnienie. W uzasadnieniu Rada lub Zarząd odniosą się do zmiany sytuacji 

społeczno-gospodarczej obszaru i/lub stopnia realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach poszczególnych obszarów tematycznych (celów ogólnych, 

celów szczegółowych, przedsięwzięć). 

3. Wniosek o którym mowa w pkt 2 zostaje poddany konsultacjom społecznym za pośrednictwem strony internetowej LGD z możliwością wnoszenia uwag. 

4. Zgłoszone do wniosku o zmianę lokalnych kryteriów wyboru uwagi rozpatruje na wspólnym posiedzeniu Rada oraz Zarząd LGD i podejmuje decyzje 

o przyjęciu bądź odrzuceniu uwag podając uzasadnienie tej decyzji.  

5. Zatwierdzenie zaproponowanych zmian w zakresie kryteriów wyboru projektów stanowi kompetencję Zarządu Stowarzyszenia.  

6. Decyzja w sprawie zmiany kryteriów jest podejmowana w drodze uchwały Zarządu. 

7. W przypadku zmiany lokalnych kryteriów wyboru będą one obowiązywać wyłącznie dla naborów ogłoszonych po dniu zatwierdzenia zmian. 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                   
 
 

3 
 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI DLA WNIOSKODAWCÓW Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – JST I ICH JEDNOSTKI  

Lp.   Nazwa kryterium  Uzasadnienie/ 

wyjaśnienie  

Punktacja  Uwagi  

1. Liczba osób 

korzystających z 

efektów realizacji 

projektu 

Preferowane będą operacje, z których skorzysta, 

bezpośrednio po zakończeniu realizacji operacji 

powyżej 300 os.   

Punkty w tym zakresie będą przyznane tylko 

jeżeli wnioskodawca wyjaśnił na jakiej 

podstawie obliczył liczbę osób korzystających z 

efektów realizacji operacji.   

Brak określonej we wniosku 

liczby osób korzystających z 

efektów realizacji operacji – 0 

pkt. 

Do 150 osób  – 2 pkt.  

Do 300 osób – 4 pkt.  

Powyżej 300 osób – 6 pkt.  

Różnicuje ocenę 

Minimalna liczba punktów 

koniecznych do uzyskania – 2 pkt. 

2. Miejsce realizacji 

projektu  

Preferowane będą operacje realizowane poza 

siedzibą gminy, w przypadku miasta Rejowiec 

Fabryczny, w dzielnicach oddalonych od 

centrum miasta, weryfikacja na podstawie 

miejsca lokalizacji określonego we wniosku. 

Siedziba gminy – 2 pkt  

Miejscowość/dzielnica  poza 

siedzibą gminy/centrum miasta – 

8 pkt 

Na obszarze LGD nie ma 

miejscowości która liczy więcej niż 

5 tys. mieszkańców, zastępuje się 

obligatoryjne kryterium 

analogicznym, powiązanym z 

diagnozą.  

Minimalna liczba punktów 

koniecznych do uzyskania – 2 pkt 

3. Kompletność 

wniosku  

W celu zachowania jakości, odpowiedniego 

poziomu składanych wniosków i usprawnienia 

procesu ich weryfikacji preferowane będą 

wnioski kompletnie wypełnione, zawierające 

wszystkie wymagane załączniki.  

Weryfikacja na podstawie oryginału złożonego 

wniosku, kryterium uważa się za spełnione jeżeli 

wniosek został wypełniony we wszystkich 

wymaganych polach oraz zawiera wszystkie 

załączniki zgodnie z charakterem operacji, 

dodatkowo punktowane będzie korzystanie z 

doradztwa w LGD. Puste pola, brak załącznika 

skutkuje nieprzyznaniem punktów w tym 

zakresie.  To kryterium ma też służyć ocenie 

stopnia przygotowania operacji do realizacji. 

Wnioskodawca korzystał z 

doradztwa LGD i złożył 

kompletny wniosek – 6 pkt.  

Wnioskodawca złożył kompletny 

wniosek – 4 pkt.  

Wniosek zawiera niewypełnione 

pola, brak 

załączników/załącznika – 0 pkt.  

Brak minimum punktowego  
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4. Wpływ operacji na 

środowisko i klimat  

Preferowane będą operacje, które mają 

pozytywny lub neutralny wpływ na środowisko, 

punkty w tym zakresie zostaną przyznane jeżeli 

wnioskodawca wyjaśni pozytywny lub neutralny 

wpływ na środowisko realizowanej operacji.  

Pozytywny – 6 pkt.  

Neutralny  - 2 pkt.  

Negatywny – 0 pkt.  

Minimalna liczba punktów 

koniecznych do uzyskania – 2 pkt.   

5. Grupy docelowe 

operacji  

Preferowane będą operacje skierowane do osób z 

grup defaworyzowanych określonych w LSR tj. 

długotrwale bezrobotni, seniorzy, mieszkańcy 

miejscowości peryferyjnych w stosunku do 

siedziby gminy, dzieci i młodzież. W przypadku 

gdy projekt skierowany jest do innej grupy 

docelowej niż wymienione, we wniosku 

powinien znaleźć się opis tej grupy.  

 

Projekt skierowany do 2 lub 

więcej grup – 8 pkt.  

Projekt skierowany do jednej 

grupy – 4 pkt  

Projekt skierowany do innej 

grupy docelowej – 2 pkt.  

Brak opisu grupy docelowej – 0 

pkt.  

Minimalna liczba punktów 

koniecznych do uzyskania – 2 pkt 

6.  Zintegrowany 

charakter operacji  

Preferowane będą operacje zintegrowane, 

powiązane z innymi podejmowanymi przez 

wnioskodawcę działaniami w ramach realizacji 

własnych strategii i/ lub powiązane z innymi 

projektami realizowanymi w ramach LSR.  

Punkty zostaną przyznane jeżeli wnioskodawca 

wyjaśni na czym polega zintegrowany charakter 

operacji.  

Operacja jest zintegrowana ze 

strategiami rozwoju/planami 

rozwoju wnioskodawcy i z 

innymi działaniami 

podejmowanymi w ramach 

realizacji LSR – 4 pkt.  

Operacja jest powiązana z innymi 

projektami realizowanymi w 

ramach LSR – 2 pkt. 

Brak zintegrowania – 0 pkt.  

 

Brak minimum punktowego  

7. Koszty 

kwalifikowalne 

operacji   

Koszty kwalifikowalne operacji nie mogą 

przekroczyć 400 000,00 zł na beneficjenta w 

okresie realizacji LSR.  

W kolejnych naborach będzie to weryfikowane 

na podstawie wniosków złożonych lub 

podpisanych umów/aneksów lub kwot 

rozliczonych.  Uzasadnieniem dla tego kryterium 

jest sposób ustalania wysokości wsparcia dla 

Koszty kwalifikowalne operacji 

są mniejsze lub równe 

400 000,00 zł – 6 pkt.  

Koszty kwalifikowalne operacji 

są wyższe niż 400 000,00 zł – 0 

pkt.  

Zgodnie z zasadami realizacji 

PROW, koszty kwalifikowalne 

operacji realizowanych przez JST 

pomniejszają budżet LSR, brak 

określonych w rozporządzeniu 

limitów dla JST powoduje 

konieczność wprowadzenia 

kryterium kosztowego w celu 
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LGD w odniesieniu do jednostek sektora 

finansów publicznych. ( załącznik nr 6 do 

regulaminu konkursu, w przypadku operacji 

jednostek sektora finansów publicznych budżet 

strategii jest pomniejszany o kwotę kosztów 

kwalifikowalnych)  

zapewnienia stabilizacji budżetu 

LSR 

Brak minimum punktowego   

8. Wpływ operacji na 

osiąganie celów LSR  

 

Preferowane będą operacje, które przyczyniają 

się do osiągnięcia więcej niż jednego celu 

szczegółowego LSR.   

Operacja przyczynia się do 

osiągniecia więcej niż jednego 

celu szczegółowego – 6 pkt.  

Operacja przyczynia się do 

osiągnięcia jednego celu 

szczegółowego – 2 pkt. 

Operacja nie przyczynia się do 

osiągnięcia celów szczegółowych 

(brak zgodności z LSR) – 0 pkt.  

Różnicuje ocenę,  

Minimalna liczba punktów 

koniecznych do uzyskania – 2 pkt 

Maksymalna liczba punktów:  50  

Minimalna liczba punktów do uzyskania pozytywnej oceny: min. 50%  

 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI DLA WNIOSKODAWCÓW PODEJMUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ  

1.  Kompletność 

wniosku   

W celu zachowania jakości, odpowiedniego 

poziomu składanych wniosków i usprawnienia 

procesu ich weryfikacji preferowane będą 

wnioski kompletnie wypełnione, zawierające 

wszystkie wymagane załączniki.  

Weryfikacja na podstawie oryginału złożonego 

wniosku, kryterium uważa się za spełnione jeżeli 

wniosek został wypełniony we wszystkich 

wymaganych polach oraz zawiera wszystkie 

załączniki zgodnie z charakterem operacji 

i ogłoszeniem naboru wniosków, dodatkowo 

punktowane jest korzystanie z doradztwa 

w LGD. Puste pola, brak załącznika skutkuje 

nieprzyznaniem punktów w tym zakresie. 

Potwierdzeniem skorzystania z usług doradczych 

Wnioskodawca korzystał z 

doradztwa LGD i złożył 

kompletny wniosek - 6 pkt.  

Wnioskodawca złożył kompletny 

wniosek – 4 pkt.  

Wniosek zawiera niewypełnione 

pola, brak 

załączników/załącznika 

(niezależnie czy wnioskodawca 

korzystał czy nie korzystał z 

doradztwa LGD) – 0 pkt. 

Brak minimum punktowego  
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LGD jest wypełniona i podpisana przez 

Wnioskodawcę karta usługi doradczej.  

2.  Status wnioskodawcy  Preferowane będą operacje realizowane przez 

osoby długotrwale bezrobotne i bezrobotną 

młodzież maksymalnie 5 lat po zakończeniu 

edukacji. Weryfikacja na podstawie załączników 

do uzasadnienia spełnienia lokalnych kryteriów 

wyboru operacji tj. zaświadczenie z PUP, 

świadectwa, dyplomy ukończenia szkoły. 
(bezrobotny długotrwale oznacza bezrobotnego 

pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy 

łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie 

ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania 

stażu i przygotowania zawodowego dorosłych) 

Wnioskodawcą jest osoba 

długotrwale bezrobotna 

zarejestrowana w PUP lub osoba 

młoda, bezrobotna, maksymalnie 

5 lat po zakończeniu edukacji  - 8 

pkt. 

Wnioskodawcą jest osoba 

bezrobotna zarejestrowana w 

PUP - 6 pkt  

Wnioskodawcą jest osoba 

zarejestrowana w PUP jako 

poszukująca pracy - 4 pkt 

Inny wnioskodawca - 2 pkt 

Kryterium powiązanie z diagnozą 

i analizą SWOT, kierowanie 

wsparcia do grup 

defaworyzowanych. W przypadku 

gdy wnioskodawca spełnia 

jednocześnie dwa warunki np. 

zarejestrowany jako bezrobotny 

poszukujący pracy, przyznaje się 

ocenę punktową korzystniejszą dla 

wnioskodawcy, punkty nie mogą się 

sumować.   

Brak minimum punktowego.  

3.  Kwalifikacje 

wnioskodawcy   

Wnioskodawca posiada odpowiednie 

kwalifikacje lub doświadczenie w odniesieniu do 

rodzaju planowanej działalności, weryfikacja na 

podstawie uzasadnienia spełnienia lokalnych 

kryteriów wyboru, wniosku i załączników, 

uzyskanie punktów w tym kryterium jest 

możliwe po przedłożeniu min. jednego 

dokumentu potwierdzającego kwalifikacje lub 

doświadczenie tj. zaświadczenia o ukończeniu 

kursu, świadectwa ukończenia szkoły/szkolenia, 

dyplomu, świadectwa pracy, referencje itp. 

Oświadczenia wnioskodawcy nie będą 

honorowane. Możliwe jest przyznanie punktów 

w przypadku gdy rodzaj planowanej działalności 

nie wymaga posiadania szczególnych 

kwalifikacji i doświadczenia, w takiej sytuacji 

Wnioskodawca powinien szczegółowo 

uzasadnić, że planowana działalność nie wymaga 

Wnioskodawca posiada 

kwalifikacje zgodne z profilem 

działalności - 8 pkt. 

Wnioskodawca posiada 

udokumentowane doświadczenie 

zgodne z profilem planowanej 

działalności - 6 pkt.  

Wnioskodawca planuje 

prowadzenie działalności 

niewymagającej kwalifikacji i 

doświadczenia  - 4 pkt.   

Brak spełnienia powyższych 

kryteriów – 0 pkt.  

Różnicuje ocenę, ocenia stopień 

przygotowania wnioskodawcy i 

szanse na powodzenie realizacji 

operacji. W przypadku gdy 

wnioskodawca spełnia jednocześnie 

więcej niż jeden warunek np. 

posiada doświadczenie i 

kwalifikacje, przyznaje się ocenę 

korzystniejszą dla wnioskodawcy. 

Punkty nie mogą się sumować.  

Brak minimum punktowego. 
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spełnienia tego kryterium. Brak uzasadnienia 

będzie skutkował nieprzyznaniem punktów. 

4.  Wpływ operacji na 

środowisko  

Preferowane będą operacje, które mają 

pozytywny lub neutralny wpływ na środowisko, 

punkty w tym zakresie zostaną przyznane jeżeli 

wnioskodawca wyjaśni pozytywny lub neutralny 

wpływ na środowisko realizowanej operacji. 

Pozytywny – 6 pkt.  

Neutralny  - 2 pkt.  

Negatywny – 0 pkt. 

Minimum punktowe - 2 pkt.  

 

5.  Miejsca pracy   Preferowane będą operacje zakładające 

utworzenie dodatkowych miejsc pracy 

z wyłączeniem samozatrudnienia. W przypadku 

gdy wnioskodawca zakłada utworzenie miejsc 

pracy poza samozatrudnieniem preferowane 

będzie zatrudnienie osób z grupy 

defaworyzowanej:  długotrwale bezrobotni, 

osoby powyżej 50 r.ż., młodzież po zakończeniu 

edukacji.  

Sposób weryfikacji - zapisy w uzasadnieniu 

spełnienia lokalnych kryteriów i wniosku o 

przyznanie pomocy.   

Samozatrudnienie + stworzenie 

co najmniej 1 miejsca pracy dla 

os. z grupy defaworyzowanej 

określonej w LSR - 8 pkt  

Samozatrudnienie + co najmniej 

jedno miejsce pracy - 6 pkt.  

Tylko samozatrudnienie - 2 pkt.   

Wsparcie dla os. z grup 

defaworyzowanych   

Brak minimum punktowego  

6.  Wykorzystanie 

lokalnych zasobów  

Preferowane będą operacje realizowane z 

wykorzystaniem lokalnych produktów rolnych i 

lokalnych zasobów z obszaru LGD rozumianych 

jako: surowce, produkty lokalne i usługi 

specyficzne dla obszaru, walory naturalne, 

przyrodnicze, krajobrazowe, (np. zbiorniki 

wodne, ścieżki przyrodnicze, szlaki turystyczne, 

wyrobiska itp.), zasoby ludzkie i instytucjonalne 

(rozumiane jako potencjał drzemiący w ludziach 

i instytucjach lokalnych np. wiedza, 

doświadczenie, kompetencje, specyficzne 

umiejętności, osiągnięcia, predyspozycje itp.).   

Weryfikacja na podstawie zapisów 

w uzasadnieniu spełnienia lokalnych kryteriów 

Podstawę działalności stanowią 

lokalne produkty rolne - 8 pkt. 

 

Działalność z wykorzystaniem 

zasobów lokalnych – 6 pkt.   

 

Działalność z wykorzystaniem 

innych uwarunkowań lokalnych - 

4 pkt.  

 

Brak wykorzystania lokalnych 

zasobów -  0 pkt.  

Punkty w tym kryterium nie mogą 

się sumować, przyznaje się ocenę 

korzystniejszą dla wnioskodawcy 

jeżeli spełnia kilka warunków.  

Brak minimum punktowego 
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wyboru, wniosku i załączników. Przyznanie 

punktów w tym kryterium będzie możliwe jeżeli 

wnioskodawca szczegółowo opisze i wyjaśni na 

czym będzie polegało wykorzystanie produktów 

rolnych lub lokalnych zasobów.  

7.  Innowacyjny    

charakter operacji 

Innowacyjność operacji może polegać na:  

a) wytworzeniu nowej usługi lub produktu 

(w tym turystycznego), dotychczas 

nieoferowanego/produkowanego na obszarze 

gminy/LSR/województwa   

b) zastosowaniu nowych sposobów organizacji 

lub zarządzania, wcześniej niestosowanych na 

obszarze gminy/LSR/województwa   

c) zrealizowaniu inwestycji, jakiej dotychczas 

nie było na obszarze gminy/LSR/województwa   

d) nowatorskim wykorzystaniu lokalnych 

zasobów również kulturowych i historycznych 

oraz surowców, wcześniej niestosowanych na 

obszarze gminy/LSR/województwa   

e) nowym sposobie zaangażowania lokalnej  

społeczności w proces rozwoju, 

f) aktywizacji grup i środowisk lokalnych, 

dotychczas pozostających poza głównym nurtem 

procesu rozwoju,  

g) wykorzystaniu nowoczesnych technik 

informacyjno-komunikacyjnych. 

Przyznanie punktów w tym kryterium możliwe 

jest jedynie w przypadku podania przez 

wnioskodawcę informacji na jakiej podstawie 

stwierdził skalę innowacyjności swojego 

projektu. W przypadku braku tej informacji 

punkty w tym kryterium nie zostaną przyznane.  

Operacja jest innowacyjna w 

skali województwa lubelskiego - 

8 pkt 

Operacja jest innowacyjna w 

skali obszaru LGD - 6 pkt.  

Operacja jest innowacyjna w 

skali jednej gminy - 4 pkt 

Operacja nie jest innowacyjna – 

0 pkt.  

Brak minimum punktowego  

Maksymalna liczba punktów: 52 
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Minimalna liczba punktów do uzyskania pozytywnej oceny: min. 50% (26 pkt.)  

KRYTERIA WYBORU OPERACJI DLA WNIOSKODAWCÓW ROZWIJAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.  

1.  Kompletność 

wniosku  

W celu zachowania jakości, odpowiedniego 

poziomu składanych wniosków i usprawnienia 

procesu ich weryfikacji preferowane będą 

wnioski kompletnie wypełnione, zawierające 

wszystkie wymagane załączniki, dodatkowo 

punktowane jest korzystanie z doradztwa 

w LGD. Potwierdzeniem skorzystania 

z doradztwa jest wypełniona i podpisana przez 

Wnioskodawcę karta usługi doradczej. 

Weryfikacja na podstawie oryginału złożonego 

wniosku i uzasadnienia spełnienia lokalnych 

kryteriów wyboru, kryterium uważa się za 

spełnione jeżeli wniosek został wypełniony we 

wszystkich wymaganych polach oraz zawiera 

wszystkie załączniki zgodnie z charakterem 

operacji i ogłoszeniem naboru wniosków. 

Niewypełnione pola, brak załącznika/ów 

skutkuje nieprzyznaniem punktów w tym 

zakresie.   

Wnioskodawca korzystał z 

doradztwa LGD i złożył 

kompletny wniosek - 6 pkt. 

  

Wnioskodawca złożył kompletny 

wniosek - 4 pkt.  

Wniosek zawiera niewypełnione 

pola, brak 

załączników/załącznika 

(niezależnie czy wnioskodawca 

korzystał czy nie korzystał z 

doradztwa LGD) - 0 pkt. 

Brak minimum punktowego  

2.  Wpływ operacji na 

środowisko  

Preferowane będą operacje, które mają 

pozytywny lub neutralny wpływ na środowisko, 

punkty w tym zakresie zostaną przyznane jeżeli 

wnioskodawca wyjaśni pozytywny lub neutralny 

wpływ na środowisko realizowanej operacji. 

Pozytywny - 6 pkt.  

Neutralny  - 2 pkt.  

Negatywny - 0 pkt. 

Minimalna liczba punktów 

koniecznych do uzyskania - 2 pkt 

3.  Innowacyjny 

charakter operacji  

Innowacyjność operacji może polegać na:  

a) wytworzeniu nowej usługi lub produktu 

(w tym turystycznego), dotychczas 

nieoferowanego/produkowanego na obszarze 

gminy/LSR/województwa   

Operacja jest innowacyjna w 

skali województwa lubelskiego - 

8 pkt 

Operacja jest innowacyjna w 

skali obszaru LGD - 6 pkt.  

Operacja jest innowacyjna w 

skali jednej gminy - 4 pkt 

Brak minimum punktowego 
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b) zastosowaniu nowych sposobów organizacji 

lub zarządzania, wcześniej niestosowanych na 

obszarze gminy/LSR/województwa   

c) zrealizowaniu inwestycji, jakiej dotychczas 

nie było na obszarze gminy/LSR/województwa   

d) nowatorskim wykorzystaniu lokalnych 

zasobów również kulturowych i historycznych 

oraz surowców, wcześniej niestosowanych na 

obszarze gminy/LSR/województwa   

e) nowym sposobie zaangażowania lokalnej  

społeczności w proces rozwoju, 

f) aktywizacji grup i środowisk lokalnych, 

dotychczas  

pozostających poza głównym nurtem procesu 

rozwoju,  

g) wykorzystaniu nowoczesnych technik 

informacyjno-komunikacyjnych. 

Przyznanie punktów w tej kategorii możliwe jest 

jedynie w przypadku podania przez 

wnioskodawcę informacji na jakiej podstawie 

stwierdził skalę innowacyjności swojego 

projektu. W przypadku braku tej informacji 

punkty w tym kryterium nie zostaną przyznane. 

Operacja nie jest innowacyjna - 0 

pkt 

4.  Miejsca pracy Preferowane będą operacje zakładające 

tworzenie nowych miejsc pracy. Sposób 

weryfikacji - zapisy w uzasadnieniu spełnienia 

lokalnych kryteriów i wniosku o przyznanie 

pomocy. 

1 miejsce pracy – 2 pkt. 

2 miejsca pracy – 4 pkt.  

3 miejsca pracy – 8 pkt.  

0 miejsc pracy (w przypadku 

ubiegania się o dofinansowanie w 

wysokości do 25 tys. zł.) – 0 pkt. 

Brak minimum punktowego 

5.  Zatrudnienie os. z 

grup 

defaworyzowanych  

Punkty w tym kryterium mogą być przyznane 

jeżeli Wnioskodawca w ramach tworzenia miejsc 

pracy planuje zatrudnienie osób z grup 

defaworyzowanych określonych w LSR oraz 

Wnioskodawca przewiduje 

zatrudnienie co najmniej 1 osoby 

z grupy defaworyzowanej 

określonej w LSR 8 pkt. lub 0  

Brak minimum punktowego  
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wskaże co najmniej jedną grupę 

defaworyzowaną, spośród której będzie 

rekrutował pracowników. Weryfikacja na 

podstawie zapisów w uzasadnieniu spełnienia 

lokalnych kryteriów i wniosku o przyznanie 

pomocy.  Brak wskazania grupy 

defaworyzowanej będzie skutkował 

nieprzyznaniem punktów w tym kryterium. 

6.  Wykorzystanie 

lokalnych zasobów 

Preferowane będą operacje realizowane 

z wykorzystaniem lokalnych produktów rolnych 

i lokalnych zasobów z obszaru LGD 

rozumianych jako: surowce, produkty lokalne i 

usługi specyficzne dla obszaru, walory naturalne, 

przyrodnicze, krajobrazowe, (np. zbiorniki 

wodne, ścieżki przyrodnicze, szlaki turystyczne, 

wyrobiska itp.), zasoby ludzkie i instytucjonalne 

(rozumiane jako potencjał drzemiący w ludziach 

i instytucjach lokalnych np. wiedza, 

doświadczenie, kompetencje, specyficzne 

umiejętności, osiągnięcia, predyspozycje itp.) 

Weryfikacja na podstawie zapisów 

w uzasadnieniu spełnienia lokalnych kryteriów 

wyboru i wniosku o przyznanie pomocy, 

przyznanie punktów w tym kryterium będzie 

możliwe jeżeli wnioskodawca szczegółowo 

opisze i wyjaśni na czym będzie polegało 

wykorzystanie produktów rolnych lub lokalnych 

zasobów z obszaru LGD. 

Podstawę działalności stanowią 

lokalne produkty rolne – 8 pkt. 

 

Działalność z wykorzystaniem 

zasobów lokalnych – 6 pkt.   

 

Działalność z wykorzystaniem 

innych uwarunkowań lokalnych 

– 4 pkt.  

 

Brak wykorzystania lokalnych 

zasobów -  0 pkt. 

Brak minimum punktowego  

7.  Wkład własny 

większy niż 

minimalny 

/intensywność 

pomocy  

Preferowane będą operacje, które zakładają 

większy wkład własny wnioskodawcy niż 

minimalny określony w LSR. (wkład własny 

wnioskodawcy jest obliczany od kosztów 

kwalifikowalnych operacji)  

Wkład własny na poziomie 

określonym w LSR – 0 pkt. 

Wkład własny większy niż 10% 

od minimalnego – 4 pkt.  

Brak minimum punktowego  
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Wkład własny większy niż 20% 

od minimalnego – 6 pkt.  

Wkład własny większy niż 30 % 

od minimalnego – 8 pkt.  

Maksymalna liczba punktów: 52 

Minimalna liczba punktów do uzyskania pozytywnej oceny: min. 50% 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI DLA POZOSTAŁYCH PODMIOTÓW  

1.  Kompletność 

wniosku.  

W celu zachowania jakości, odpowiedniego 

poziomu składanych wniosków i usprawnienia 

procesu ich weryfikacji preferowane będą 

wnioski kompletnie wypełnione, zawierające 

wszystkie wymagane załączniki.  

Weryfikacja na podstawie oryginału złożonego 

wniosku i uzasadnienia spełnienia lokalnych 

kryteriów wyboru kryterium uważa się za 

spełnione jeżeli wniosek został wypełniony we 

wszystkich wymaganych polach oraz zawiera 

wszystkie załączniki zgodnie z charakterem 

operacji i ogłoszeniem naboru wniosków, 

dodatkowo punktowane jest doradztwo w biurze 

LGD.  Potwierdzeniem skorzystania z doradztwa 

jest wypełniona i podpisana przez 

Wnioskodawcę karta usługi doradczej. Puste 

pola, brak załącznika skutkuje nieprzyznaniem 

punktów w tym zakresie. To kryterium ma też 

służyć ocenie stopnia przygotowania operacji do 

realizacji. 

Wnioskodawca korzystał z 

doradztwa LGD i złożył 

kompletny wniosek - 6 pkt.  

 

Wnioskodawca złożył kompletny 

wniosek - 4 pkt.  

 

Wniosek zawiera niewypełnione 

pola, brak 

załączników/załącznika - 0 pkt. 

Brak minimum punktowego 

2 Wpływ operacji na 

środowisko  

Preferowane będą operacje, które mają 

pozytywny lub neutralny wpływ na środowisko, 

punkty w tym zakresie zostaną przyznane jeżeli 

wnioskodawca wyjaśni pozytywny lub neutralny 

wpływ na środowisko realizowanej operacji. 

Pozytywny - 6 pkt.  

Neutralny  - 2 pkt.  

Negatywny - 0 pkt. 

Minimalna liczba punktów 

koniecznych do uzyskania - 2 pkt 
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3 Innowacyjny 

charakter operacji  

Innowacyjność operacji może polegać na:  

a) wytworzeniu nowej usługi lub produktu 

(w tym turystycznego), dotychczas 

nieoferowanego/produkowanego na obszarze 

gminy/LSR/województwa   

b) zastosowaniu nowych sposobów organizacji 

lub zarządzania, wcześniej niestosowanych na 

obszarze gminy/LSR/województwa   

c) zrealizowaniu inwestycji, jakiej dotychczas 

nie było na obszarze gminy/LSR/województwa   

d) nowatorskim wykorzystaniu lokalnych 

zasobów również kulturowych i historycznych 

oraz surowców, wcześniej niestosowanych na 

obszarze gminy/LSR/województwa   

e) nowym sposobie zaangażowania lokalnej  

społeczności w proces rozwoju, 

f) aktywizacji grup i środowisk lokalnych, 

dotychczas  

pozostających poza głównym nurtem procesu 

rozwoju,  

g) wykorzystaniu nowoczesnych technik 

informacyjno-komunikacyjnych. 

Przyznanie punktów w tej kategorii możliwe jest 

jedynie w przypadku podania przez 

wnioskodawcę informacji na jakiej podstawie 

stwierdził skalę innowacyjności swojego 

projektu. 

 

Operacja jest innowacyjna 

w skali województwa lubelskiego 

- 8 pkt 

Operacja jest innowacyjna w 

skali obszaru LGD - 6 pkt.  

Operacja jest innowacyjna w 

skali jednej gminy - 4 pkt 

Operacja nie jest innowacyjna - 0 

pkt. 

Brak minimum punktowego  

4. Wpływ operacji na 

osiąganie celów LSR  

 

Preferowane będą operacje, które przyczyniają 

się do osiągnięcia więcej niż jednego celu 

szczegółowego LSR.   

Operacja przyczynia się do 

osiągniecia więcej niż jednego 

celu szczegółowego - 4 pkt  

Minimalna liczba punktów 

koniecznych do uzyskania – 2 pkt 
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Operacja przyczynia się do 

osiągnięcia jednego celu 

szczegółowego - 2 pkt. 

Operacja nie wpisuje się w cel 

szczegółowy LSR  - 0 pkt 

(niezgodność z LSR)  

5.  Charakter 

operacji/grupy 

docelowe 

Preferowane są operacje ukierunkowane na 

zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych 

określonych w LSR, punkty w tym kryterium 

zostaną przyznane jeżeli Wnioskodawca 

wymieni nazwy grup defaworyzowanych 

określonych w LSR i szczegółowo opisze rodzaj 

wsparcia oraz sposób w jaki realizacja projektu 

przyczyni się do poprawy sytuacji tych grup. 

Projekt jest bezpośrednio 

skierowany do co najmniej 2 

grup defaworyzowanych - 8 pkt. 

Projekt skierowany jest do min. 1 

grupy defaworyzowanej - 6 pkt.  

Projekt skierowany jest do innej 

grupy docelowej istotnej z 

punktu widzenia realizacji LSR 

i zostało to szczegółowo opisane 

w uzasadnieniu spełnienia 

lokalnych kryteriów wyboru i/lub 

wniosku - 4 pkt.  

Brak opisu grup docelowych - 0 

pkt.  

Minimalna liczba punktów 

koniecznych do uzyskania - 4 pkt.  

6.  Wykorzystanie 

zasobów dziedzictwa 

lokalnego 

Preferowane będą operacje wykorzystujące 

zasoby dziedzictwa lokalnego rozumiane jako: 

zasób rzeczy nieruchomych i ruchomych wraz ze 

związanymi z nim wartościami duchowymi, 

zjawiskami historycznymi i obyczajowymi, 

uznawany za godny ochrony dla dobra 

społeczności lokalnej i jej rozwoju oraz 

przekazania następnym pokoleniom z uwagi na 

zrozumiałe i akceptowane wartości historyczne, 

patriotyczne, religijne, naukowe i artystyczne, 

mające znaczenie dla tożsamości i ciągłości 

rozwoju lokalnego.  

Operacja polega na odkrywaniu 

i upowszechnianiu nieznanych 

elementów dziedzictwa 

lokalnego - 8 pkt. 

Cele operacji są ściśle powiązane 

z ochroną, zachowaniem, 

promocją zasobów dziedzictwa 

lokalnego.   

 - 6 pkt. 

Projekt realizowany z 

wykorzystaniem zasobów 

dziedzictwa lokalnego - 4 pkt.  

Brak minimum punktowego 

Punkty w tym kryterium nie mogą 

się sumować.   
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Weryfikacja na podstawie zapisów w 

uzasadnieniu spełnienia lokalnych kryteriów i 

wniosku, przyznanie punktów w tym kryterium 

będzie możliwe jeżeli wnioskodawca 

szczegółowo opisze i wyjaśni na czym będzie 

polegało wykorzystanie zasobów dziedzictwa 

lokalnego. 

 

Projekt nie wykorzystuje 

zasobów dziedzictwa lokalnego - 

0 pkt.  

7. Miejsca realizacji 

operacji 

Preferowane będą operacje realizowane poza 

siedzibą gminy, w przypadku miasta Rejowiec 

Fabryczny, w dzielnicach oddalonych od 

centrum miasta, weryfikacja na podstawie 

miejsca lokalizacji określonego we wniosku. 

Siedziba gminy - 2 pkt  

Miejscowość/dzielnica  poza 

siedzibą gminy/centrum miasta – 

8 pkt 

Na obszarze LGD nie ma 

miejscowości, która liczy więcej niż 

5 tys. mieszkańców, zastępuje się 

obligatoryjne kryterium 

analogicznym, powiązanym z 

diagnozą.  

Minimalna liczba punktów 

koniecznych do uzyskania - 2 pkt 

Maksymalna liczba punktów: 48 

Minimalna liczba punktów do uzyskania pozytywnej oceny: min. 50% 

 


