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Załącznik nr 2  do ogłoszenia nr 17/2018 
Kryteria wyboru operacji  

1. 
Lp. 

2.  
Kryterium 

wyboru 

3. 
Typ 

operacji 
objęty 

kryterium 1 

 
4. 

Przedsięwzięcie 
LSR objęte 
kryterium 

5. 
Max. ilość 
punktów 
w ramach 
kryterium 

6. 
Skala punktacji 

7. 
Min. 

wymagana 
ilość punktów 
(w nawiasie 

wykaz 
przedsięwzięć) 

1.  
Uzasadnienie 
operacji.  

Dotacje 
Granty 

Wszystkie 10 

0 pkt. – brak uzasadnienia 
3pkt.  – uzasadnienie nie 

odnosi się do 
diagnozy zawartej 
w LSR 

8 pkt. – uzasadnienie 
bezpośrednio 
odnosi się do 
diagnozy zawartej 
w LSR i określa 
obszary 
pozytywnych 
zmian na tle 
statystyki. 

10 pkt. – uzasadnienie 
spełnia wymów 
dot. 8 punktów 
oraz zawiera 
wyniki 
przeprowadzonyc
h analiz własnych 
w zakresie 
tematyki projektu 
i grupy 
docelowej.. 

8 

2.  
Realizacja 
wskaźników LSR 

Dotacje 
Granty 

Wszystkie 5 

0 pkt. – brak danych dot. 
wskaźników 
realizacji LSR. 

5 pkt. – wniosek określa 
precyzyjnie 
wskaźniki LSR i 
ich wartość, które 
będą realizowane 
poprzez 
wnioskowane 
przedsięwzięcie 

 

5 

                                                 
1
 Dotacje - operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach otwartych konkursów. 
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3 
Komplementarność 
operacji z innymi 
przedsięwzięciami 

Dotacje 
Granty 

Wszystkie 10 

0 pkt. – operacja nie jest 
komplementarna 
w stosunku do 
innych 
operacji/projektów 
realizowanych w 
ramach 
przedsięwzięć na 
obszarze 
wdrażania LSR 

1-5 pkt.* - jest 
komplementarna 
w stosunku do 
innych operacji 
/projektów 
realizowanych na 
obszarze 
wdrażania LSR. 

1-5 pkt.*- jest 
komplementarna 
w stosunku do 
innych 
operacji/projektów 
realizowanych w 
ramach podejścia 
Leader na 
obszarze 
wdrażania LSR. 

* - Ilość punktów zależy 
od ilości 
operacji/projektów 
wskazanych we wniosku 
lub załącznikach do 
wniosku z którymi 
następuje 
komplementarność 
proponowanej operacji. 
Aby uzyskać maksymalną 
liczbę punktów w ramach 
kryterium wnioskodawca 
musi wskazać 5 
projektów/ operacji 
finansowanych w ramach 
innych źródeł 
(programów, funduszy) 
oraz wskazać 5 projektów 
komplementarnych w 
stosunku do innych 
operacji/ projektów 

0 
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realizowanych w ramach 
podejścia Leader na 
obszarze wdrażania LSR. 
Większa liczba 
wskazanych projektów w 
poszczególnych grupach 
niż 5 nie jest brana pod 
uwagę podczas oceny 
wniosku. 

4.  

Członkostwo w 
PLGD 

Dotacje 
Granty 

Wszystkie 10 

0 pkt - nie jest członkiem 
PLGD 

1 pkt. - jest członkiem 
PLGD ale nie ma 
uregulowanych 
składek 
członkowskich. 

5 pkt. - jest członkiem 
PLGD krócej niż 
1 rok licząc od 
dnia ogłoszenia 
naboru wniosków 
i ma uregulowane 
składki 
członkowskie na 
dzień składania 
wniosku 

10 pkt. - jest członkiem 
PLGD od co 
najmniej 1 roku 
licząc od dnia 
ogłoszenia naboru 
wniosków i ma 
uregulowane 
składki 
członkowskie na 
dzień składania 
wniosku. 

0 

5. 

Doświadczenie i 
kwalifikacje 
wnioskodawcy/ 
konsorcjum w 
realizacji 
projektów. 

Dotacje 
Granty 

Wszystkie 5 

0 pkt  - wnioskodawca nie 
posiada 
doświadczenia w 
realizacji 
projektów. 

2 pkt. - 
wnioskodawca/ko
nsorcjum wykaże 
doświadczenie w 
realizacji min. 1 
projektu. 

5 pkt – 

0 
(dla 1.2.1., 

1.2.3., 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4) 

 
2 

(dla 
pozostałych) 
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wnioskodawca/ko
nsorcjum wykaże 
doświadczenie w 
realizacji min. 3 
projektów. 

6. 

Utworzone nowe 
miejsca pracy 

Dotacje 
 

Wszystkie 15 

0 pkt – brak nowych 
miejsc pracy 

5 pkt – utworzone 1 nowe 
miejsce pracy 

10 pkt. – utworzone 2 
nowe miejsca 
pracy 

15 pkt. – utworzono  
powyżej 2 miejsc 
pracy 

5 
(dla 3.1.2 i 

3.1.3  
 
0 

(dla 
pozostałych) 

7 

Partnerstwo 
podmiotowe na 
poziomie LGD 

Dotacje 
Granty 

Wszystkie 15 

0 pkt – operacja 
realizowana bez 
partnerstwa. 

3 pkt – operacja 
realizowana w 
partnerstwie 2 -3 
instytucji, których 
udział jest 
uzasadniony z 
punktu widzenia 
celów, rezultatów 
i planowanych 
działań w ramach 
projektu. 

5 pkt. - operacja 
realizowana przez 
przynajmniej 4 
podmioty, których 
udział jest 
uzasadniony z 
punktu widzenia 
celów, rezultatów 
i planowanych 
działań w ramach 
projektu. 

Dodatkowo w przypadku 
projektów 
realizowanych w 
partnerstwie - 1 

 
3 

(dla 1.2.1., 
1.2.3.) 

 
0 

(dla 
pozostałych) 
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pkt za każdą 
gminę PLGD, z 
której uczestniczą 
partnerzy w 
projekcie (max 5 
pkt). 

Dodatkowo w przypadku 
projektów 
realizowanych w 
partnerstwie – 1 
pkt za każdy typ 
podmiotu 
uczestniczący jako 
partner (max 5 
pkt) 

8.  Oddziaływanie na 
grupy 
defaworyzowane 

Dotacje 
Granty 

Wszystkie 10 

0 pkt. – operacja nie 
oddziałuje na 
grupy 
defaworyzowane 

5 pkt. * – operacja zakłada 
min. 1 zadanie 
(min 20% budżetu 
operacji)  
dedykowane 
grupom 
defaoryzowanym 

10 pkt.  – operacja w 
całości 
dedykowana jest 
grupom 
defaworyzowany
m. 

*  - zadanie dedykowane 
grupom 
defaworyzowanym 
realizuje zakładane do 
osiągnięcia wskaźniki 
zawarte w ogłoszeniu o 
naborze wniosków. 

10 
(dla 

przedsięwzięcia 
1.2.3) 

 
0 

(dla 
pozostałych) 

9. 

Zasięg terytorialny 
operacji 

Dotacje 
Granty 

Wszystkie 
(z wyłączeniem 

1.1.3, 2.1.1, 
2.1.2, 3.1.1, 
3.1.2, 3.1.3, 

3.1.4) 

5 

1 pkt – operacja 
realizowana na 
terenie 1 gminy. 

2 pkt. – operacja 
realizowana na 
terenie 2 gmin. 

3 pkt. - operacja 
realizowana na 
terenie 3 gmin 

4 pkt. - operacja 

3 
(dla 

przedsięwzięć 
1.2.1., 1.2.3, 
2.1.3, 2.2.2) 

 
2 

(dla 
przedsięwzięć 
1.1.1, 1.1.2, 
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realizowana na 
terenie 4 gmin 

5 pkt. - operacja 
realizowana na 
terenie 5 gmin 

1.2.2, 
 
1 

(dla 
pozostałych 

przedsięwzięć) 
10. 

Zastosowanie 
rozwiązań 
sprzyjających 
ochronie 
środowiska lub 
klimatu 

Dotacje 
Granty 

2.1.2 
2.2.1 
3.1.2 
3.1.3 
3.1.4 

5 

0 pkt. – operacja nie 
przewiduje 
zastosowania 
rozwiązań 
sprzyjających 
ochronie 
środowiska lub 
klimatu 

2 pkt. – operacja 
przewiduje 
zastosowanie 
rozwiązań 
sprzyjających 
ochronie 
środowiska lub 
klimatu  poprzez 
rozwiązania nie-
technologiczne. 

5 pkt. - operacja 
przewiduje 
zastosowanie 
rozwiązań 
sprzyjających 
ochronie 
środowiska lub 
klimatu  poprzez 
rozwiązania 
technologiczne. 

 
 

0 

12. Realizacja operacji 
w miejscowości 
zamieszkałej przez 
mniej niż 5 tys. 
mieszkańców. 

Dotacje 
2.1.2 
2.2.1 

5 

0 pkt. – operacja 
realizowana 
będzie w 
miejscowości 
powyżej 5 tys. 
mieszkańców. 

5 pkt. – operacja 
realizowana 
będzie w 
miejscowości 
poniżej 5 tys. 
mieszkańców. 

 

0 
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13. Wysokość 
wnioskowanego 
wkładu własnego 

Dotacje  
Granty 

Wszystkie z 
wyjątkiem 3.1.2 

10 

0 pkt. – wkład własny 
wnioskodawcy nie 
przekracza 10% 
intensywności 
pomocy określoną 
w PROW. 

10 pkt. – wkład własny 
wnioskodawcy 
przekracza 10% 
intensywności 
pomocy określoną 
w PROW 

0 

14, Innowacyjność 
operacji 

Dotacje 
Granty 

Wszystkie 15 

0 pkt. – brak 
innowacyjności 
5pkt.  – innowacyjność na 
poziomie 
wnioskodawcy/konsorcjum 
10 pkt. – innowacyjność na 
poziomie PLGD. 
15 pkt. – innowacyjność na 
poziomie PLGD oraz 
wdrażanie rozwiązania z 
projektu innowacyjnego 
(np. Equal lub POKL) lub 
dobrej praktyki z krajów 
UE (poza Polską) 

0 

 

Projekt aby mógł być wybrany do dofinansowania musi uzyskać co najmniej minimalnego progu punktowego w 
ramach oceny z lokalnymi kryteriami, aby projekt mógł być wybrany do dofinansowania wynoszącego 16 pkt. tj. 
13,33% maksymalnej liczby uzyskanych punktów pod kątem wszystkich lokalnych kryteriów wyboru (max pkt. 

120) oraz uzyskanie min 8 pkt. w kryterium „Uzasadnienie operacji”, min 5 pkt. w kryterium „Realizacja  
wskaźników LSR”, min 2 pkt. w kryterium „Do świadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy/ konsorcjum w realizacji 

projektów.”, min 1 pkt. w kryterium „Zasi ęg terytorialny operacji” 

Uzasadnienie i definicje w zakresie przyjętych kryteriów oceny operacji. 
Zgodnie z ogólnymi zasadami stosowania kryteriów, integralną częścią są przyjęte definicje kryteriów 
określone w kolejnych punktach. 
 
 
Kryterium 1 – Uzasadnienie operacji.  
Kryterium dotyczy bezpośrednio potrzebie odniesienia planowanych operacji do diagnozy PLGD. Ma również 
na celu zwiększenie spójności działań w fazie wdrażania LSR oraz zwiększenie wpływu operacji na 
oczekiwaną zmianę zawartą w celach. Ocena stopnia spełnienia kryterium nastąpi w oparciu o analizę wniosku. 
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Dodatkowo punktowane są wyniki analiz własnych przeprowadzonych na grupie docelowej lub na terenie 
realizacji projektu. 
 
Kryterium 2 – Realizacja wskaźników LSR 
Kryterium ma na celu bezpośrednie związanie planowanych operacji ze wskaźnikami LSR, konsekwentnie z 
celami LSR. Wnioskodawcy muszą określić, które wskaźniki LSR, i w jakim stopniu będą zrealizowane 
poprzez projekt (kryterium obligatoryjne). Pozwoli to na przyporządkowanie operacji do celów LSR na 
potrzeby monitoringu i ewaluacji. Ocena spełnienia kryterium nastąpi poprzez analizę wniosku. 
 
Kryterium 3 – Komplementarność operacji z innymi przedsięwzięciami 
W tym kryterium ocenia się operację pod kątem jej związków i relacji z innymi przedsięwzięciami 
realizowanymi na obszarze objętym LSR w ramach podejścia Leader oraz w ramach innych programów. 
Przyznanie punktu nastąpi przy wykazaniu, że planowana operacja jest kontynuacją innego przedsięwzięcia w 
tej samej grupie docelowej lub bezpośrednio wykorzystuje wytwory zakończonego przedsięwzięcia aby 
osiągnąć cel planowanej operacji.  
Kryterium dodatkowo punktowane w ocenie w przypadku wskazania tytułu/ów przedsięwzięć oraz charakteru 
komplementarności Ocena nastąpi w oparciu o analizę wniosku. 
 
Kryterium 4 – Członkostwo w PLGD 
W tym kryterium ocenia się, czy Wnioskodawca jest członkiem PLGD i czy wywiązuje się z zobowiązań 
wynikających z członkostwa. Kryterium ma na celu wzmocnienie relacji partnerskich poprzez mechanizm 
członkostwa. Narzędziem sprawdzającym będzie lista członków LGD  przygotowana przez biuro z kolumnami: 
imię i nazwisko, data przystąpienia do LGD, miejsce zamieszkania, opłacanie składek. 
 
Kryterium 5 – Doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy/konsorcjum w realizacji projektów. 
Kryterium preferuje wnioskodawców, których kwalifikacje i doświadczenie dają gwarancje realizacji operacji 
zgodnie z planem i osiągnięcie zakładanych rezultatów. Ocena uwzględniać będzie doświadczenie – kryterium 
określa poziom minimalny niezbędny do realizacji operacji przez wnioskodawcę/konsorcjum. Poprzez 
spełnienie kryterium „realizacji projektu” rozumie się udział w roli lidera lub partnera w projekcie 
finansowanym ze środków publicznych lub prywatnych. Ocena nastąpi w oparciu o analizę wniosku.  
 
Kryterium 6 – Utworzone nowe miejsca pracy 
Preferowane są projekty zakładające tworzenie nowych miejsc pracy, w przeliczeniu na średnioroczne pełne 
etaty i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji. Kryterium określa wartości minimalne dla 
przedsięwzięć związanych z zakładaniem działalności gospodarczych i inwestycji w przedsiębiorstwach 
(zgodnie z Dz.U Poz. 1570 par. 5 i par. 7) 
W pozostałych przedsięwzięciach jest to kryterium dodatkowo punktowane – spełnienie kryterium wymaga 
wytworzenia miejsc pracy w przeliczeniu na średnioroczne pełne etaty, uzasadnione zakresem realizacji 
operacji, min. na czas trwania operacji. 
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Kryterium 7 – Partnerstwo podmiotowe na poziomie LGD 
W tym kryterium preferuje się operacje, które będą realizowane w partnerstwie z innymi 
podmiotami  oraz interakcję pomiędzy sektorami i typami podmiotów.  
Dla grantów określony został minimalny próg punktów. W pozostałych przypadkach kryterium jest dodatkowo 
punktowane. Określono dodatkowe punkty za przestrzenne rozmieszczenie partnerów na terenie gmin PLGD 
(wg. siedziby głównej lub miejsca rejestracji).  
Określono dodatkowe punkty za typy instytucji stanowiących partnerstwo (wg. nast. kategorii: 1) instytucje 
sektora finansów publicznych, 2) przedsiębiorstwa, 3) organizacje pozarządowe, 4) związki formalne i 
nieformalne,  
Ocena na podstawie dołączonych listów intencyjnych  lub oświadczeń do wniosku . 
 
Kryterium 8 – Oddziaływanie na grupy defaworyzowane 
Kryterium zwraca uwagę i premiuje operacje sprzyjające zwiększaniu szans grup defaworyzowanych 
wskazanych w LSR. Kryterium określa poziom minimalny dla wybranego przedsięwzięcia, dla pozostałych – 
kryterium dodatkowo punktowane. Intencją kryterium jest zwiększenie skali integracji różnych operacji 
podejmowanych na terenie PLGD z problematyką grup wykluczonych.  
Ocena na podstawie analizy wniosku. 
 
Kryterium 9 – Zasięg terytorialny operacji 
Kryterium preferuje operacje, które mają wpływ na większy obszar LSR. W przypadku większości 
przedsięwzięć min. wymaganie dotyczy realizacji na poziomie 1 gminy, w wybranych przypadkach na terenie 2 
lub 3 gmin. Kryterium zwraca uwagę na konieczność budowania relacji ponadgminnych oraz tworzenie 
wspólnych wartości o większej skali oddziaływania. Kryterium pozostaje w korelacji z kryterium 7 – 
zwiększanie zasięgu terytorialnego z budowaniem formalnego partnerstwa będzie obejmowało szczególne 
preferencje punktowe. 
Ocena na podstawie analizy wniosku. 
 
Kryterium 10 – Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu. 
Kryterium premiuje stosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu w przypadku 
operacji dot. inwestycji i rozwoju przedsiębiorstw. Kryterium dodatkowo punktowane w zależności od zakresu 
stosowanych rozwiązań – nie-technologiczne/technologiczne. 
Ocena na podstawie analizy wniosku i biznes planu. 
 
Kryterium 12 – Realizacja operacji w miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców. 
Kryterium premiuje budowanie nowej infrastruktury w miejscowościach poniżej 5 tyś mieszkańców. Intencją 
jest wzmacnianie potencjału rozwojowego wsi poprzez zwiększanie dostępu do infrastruktury 
turystycznej/kulturalnej oraz rozwój przez to produktów turystycznych. 
Ocena na podstawie analizy wniosku i biznes planu. 
 
Kryterium 13 – Wysokość wnioskowanego wkładu  
Kryterium premiuje wyższy wkład własny wnioskodawcy niż intensywności pomocy określoną w PROW 



  

                  POWIŚLAŃSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
                     www.powislanskalgd.pl 

 
 

 

 
 
 

  
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Materiał opracowany przez 
Stowarzyszenie Powiślańska Lokalna Grupa Działania. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 

„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 
2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Ocena na podstawie analizy wniosku i biznes planu. 
 
W celu uzyskania dodatkowych punktów w ramach ww. kryteriów, wnioskodawca będzie musiał udowodnić 
spełnienie właściwej dla siebie sytuacji określonej na skali punktacji (z kolumny 6 w Tabeli nr 16) w treści 
wniosku. 
 
Kryterium 14 – Innowacyjność operacji  
Innowacyjność w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju PLGD określa definicja bazująca na podręczniku Oslo 
Manual: „Innowacja (innovation) to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub 
procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca 
pracy lub stosunkach z otoczeniem. […] Przyjęto, że minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji jest, aby produkt, 
proces, metoda marketingowa lub metoda organizacyjna były nowe (lub znacząco udoskonalone) dla firmy. Zalicza się tu 
produkty, procesy i metody, które dana firma opracowała jako pierwsza, oraz te, które zostały przyswojone od innych 
firm lub podmiotów.” Interpretacja „innowacji” z Podręcznika Oslo Manual stosowana jest, wg. poradnika dla LGD  - do 
obszaru LGD. 
 


