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

Nazwa kryterium  Uzasadnienie/ 

wyjaśnienie  

Punktacja  Uwagi /minimum punktowe 

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.  

Minimalna liczba punktów 

koniecznych do uzyskania – 2 

pkt. 

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 

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 

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  



ma też służyć ocenie stopnia przygotowania operacji do 

realizacji. 

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.   

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 

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  

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 

Koszty kwalifikowalne operacji są 

mniejsze lub równe 400 000,00 zł – 6 

pkt.  

Koszty kwalifikowalne operacji są 

Brak minimum punktowego   



dla tego kryterium jest sposób ustalania wysokości 

wsparcia dla 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)  

wyższe niż 400 000,00 zł – 0 pkt.  

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.  

Minimalna liczba punktów 

koniecznych do uzyskania -2 pkt 

Maksymalna liczba punktów:  50  

Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania pozytywnej oceny: min. 50% (25 pkt.)  

 


