
 

Kryteria wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów oraz karta oceny w ramach 

wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania “Kraina 

Rawki” 

 

Rozwijanie działalności gospodarczej 
 

Lokalne kryteria wyboru, podobnie jak sama LSR, są uchwalane przez Zarząd LGD. Kryteria te będą ewoluowały w czasie, 

co będzie mogło powodować potrzebę ich zmiany lub pewnej modyfikacji do zmieniających się uwarunkowań i potrzeb. 

Procedura zmiany lokalnych kryteriów została sformułowana już na etapie opracowania LSR, stwarzając gwarancję 

ewentualnego uruchomienia w przyszłości swoistego mechanizmu naprawczego w sytuacji, gdyby np. zaproponowane 

początkowo zestawy kryteriów selekcji nie przynosiły oczekiwanych rezultatów lub wręcz w niekorzystny sposób 

realizowały politykę wsparcia LGD zapisaną w LSR. 

Konieczność zmian kryteriów może wynikać w szczególności z następujących przyczyn:  

 zmiany obowiązujących przepisów regulujących zagadnienia objęte LSR;  

 zmiany dokumentów programowych lub rozporządzeń dotyczących zagadnień objętych LSR; 

 uwag zgłoszonych przez Instytucję Wdrażającą; 

 uwag zgłoszonych przez kontrolę;  

 wniosków wynikających z praktycznego stosowania LSR i przeprowadzonej ewaluacji LSR. 

 

Za propozycje zmian kryteriów w LSR odpowiada Biuro LGD. Przekazuje propozycję zmian do Prezesa Zarządu Lokalnej 

Grupy Działania “Kraina Rawki”. Następnie propozycje zmiany kryteriów są umieszczane na stronie internetowej LGD do 

publicznej wiadomości na okres 14 dni. W tym czasie Społeczność może wnieść swoje propozycje zmiany kryteriów. Po 

upływie wyznaczonego terminu na składanie propozycji, Prezes Stowarzyszenia zwołuje Zarząd, na którym przedstawia 

informacje o wniesionych przez społeczność uwagach oraz przedstawia propozycję zmian kryteriów. Zarząd wybiera 

propozycję zmiany kryteriów, dyskutuje nad ostateczną wersją zmienionych kryteriów Kryteria oceny operacji według 

lokalnych kryteriów wyboru przyjmowane są uchwałą Zarządu i są podawane do publicznej wiadomości w terminie 7 dni 

od podjęcia uchwały . 

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszonej propozycji i zmiany kryteriów oceny operacji według lokalnych 

kryteriów wyboru obowiązują one dla naborów ogłoszonych po dniu zatwierdzenia zmian uchwałą Zarządu. 

 

Procedura zmiany kryteriów w formie tabelarycznej 
 

Etap Osoba odpowiedzialna Czynności Rodzaj dokumentów 

Ustalenie 

propozycji 

zmiany kryteriów 

i podanie do 

publicznej 

wiadomości 

Koordynator w biurze 

LGD “Kraina 

Rawki”, Prezes 

Zarządu LGD 

Zebranie uwag z konsultacji 

społecznych: ze spotkań w biurze i 

punktach terenowych, jak również ze 

spotkań członków Zarządu, Rady, 

wniosków członków 

Stowarzyszenia, lokalnej 

społeczności w formie listy. 

Przedstawienie Zarządowi propozycji 

zmian zebranych w liście 

Lista zawierająca uwagi, 
propozycje 

Wybór propozycji 

zmian kryteriów 

Prezes Zarządu Zwołanie posiedzenia 

Zarządu LGD 

Zawiadomienie o 

posiedzeniu Zarządu 

Prezes Zarządu lub 

wyznaczona przez niego 

osoba 

Zreferowanie propozycji zmian 

kryteriów uzyskanych w 

wyniku konsultacji  

 

Członkowie Zarządu Głosowanie nad 

przyjęciem/odrzuceniem kryteriów i 

zmianą strategii, w tym zakresie 

Głosowanie jawne 

Uchwała 

Przekazanie 

samorządowi 

województwa 

zakresu zmian 

Biuro LGD Przygotowanie pisma Pismo 

Prezes Zarządu Podpisanie pisma 

Podanie do 

publicznej 

wiadomości  

Biuro LGD Umieszczenie na stronie 
internetowej LGD uchwały 
zatwierdzającej zmianę kryteriów 
wraz z lista zmienionych kryteriów 

Informacja, zatwierdzona 

Uchwała, lista zmienionych 

kryteriów 



 

Wzór listy uwag i propozycji z konsultacji społecznych:  

 

 

L.p. Imię i 

Nazwisko 

zgłaszające

go 

Data 

zgłoszenia 

Obecny zapis Proponowany zapis Cel 

dokonania 

zmian 

Przewidy

wane 

efekty 

zmian 

Podpis 

zgłaszają

cego 

1.     

 
  

 

 

2.       

 

 

3.    

 

    

…    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozwijanie działalności gospodarczej. 

  

RODZAJ OPERACJI  
LP.  KRYTERIA  OCENA  

 

 

 

 

 

 

 

ROZWIJANIE 

DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ  

1.  
Wysokość wkładu 

własnego   

5 pkt – Projekt w którym wkład 

własny jest wyższy od wymaganego 
wkładu minimalnego o co najmniej 

20%.  

3 pkt – Projekt, w którym wkład 

własny jest wyższy od wymaganego 
wkładu minimalnego o co najmniej 

15%.  

2 pkt – Projekt, w którym wkład 

własny jest wyższy od wymaganego 

wkładu minimalnego o co najmniej 

10%.  

0 pkt – Projekt, w którym 

wkład własny jest równy 

wymaganemu wkładowi 

minimalnemu lub jest wyższy 

od wymaganego wkładu 

minimalnego poniżej 10%  

2.  
Konsultacje w Biurze 

LGD.  

Wnioskodawca konsultował projekt  

w biurze LGD przed złożeniem 

wniosku (potwierdzenie - karta 

konsultacyjna):  

5 pkt – Tak  

0 pkt – Nie  

3.  

Fiszka projektowa.  

Wnioskodawca złożył fiszkę 

projektową w okresie wsparcia 

przygotowawczego:  

5 pkt – Tak  

0 pkt – Nie  

4.  

Doświadczenie 

Wnioskodawcy.  
  

3 pkt – Wnioskodawca zrealizował 

i rozliczył co najmniej trzy projekty 

oraz załączył dowód przelewu 

płatności od instytucji wdrażającej.  

2 pkt – Wnioskodawca zrealizował 

i rozliczył co najmniej dwa projekty 

oraz załączył dowód przelewu 

płatności od instytucji wdrażającej.  

1 pkt – Wnioskodawca zrealizował 

i rozliczył co najmniej jeden projekt 

oraz załączył dowód przelewu 

płatności od instytucji wdrażającej.  

0 pkt - Wnioskodawca nie korzystał 

z zewnętrznych źródeł 

finansowania.  

 
  

 

  



5.  Innowacyjność projektu.  

Innowacyjność projektu (poziomy):  

3 pkt - Przedsięwzięcie jest 

innowacyjne na poziomie obszaru 
LGD i wnioskodawca załączył 

dokumenty wskazujące na 
innowacyjność 

2 pkt - Przedsięwzięcie jest 

innowacyjne na poziomie Gminy i 

wnioskodawca załączył dokumenty 
wskazujące na innowacyjność 

1 pkt - Przedsięwzięcie jest 

innowacyjne na poziomie 
wnioskodawcy i wnioskodawca 

załączył dokumenty wskazujące na 
innowacyjność 

0 pkt – Przedsięwzięcie nie zawiera 

elementów innowacyjnych.  

 

6.  Miejsca pracy  

Liczba nowych miejsc pracy 
utworzonych w wyniku realizacji 

projektu:  

5 pkt – Projekt zakłada utworzenie co 
najmniej trzech miejsc pracy   

3 pkt – Projekt zakłada utworzenie co 

najmniej dwóch miejsc pracy   

1 pkt – Projekt zakłada utworzenie co 

najmniej jednego miejsca pracy   

0 pkt - Projekt nie zakłada utworzenia 

miejsc pracy.  

7.  
Wsparcie tworzenia 

miejsc noclegowych  

W wyniku realizacji operacji powstaną 

miejsca noclegowe:  

3 pkt – TAK  

0 pkt - NIE  

8.  
Wsparcie grup 

defaworyzowanych.  

Liczba nowych miejsc pracy 

utworzonych w wyniku realizacji 
projektu:  

5 pkt – Projekt zakłada utworzenie co 

najmniej trzech miejsc pracy dla osób  

z grup defaworyzowanych  

 3 pkt – Projekt zakłada utworzenie co 
najmniej dwóch miejsc pracy dla osób  

z grup defaworyzowanych  

1 pkt – Projekt zakłada utworzenie co 

najmniej jednego miejsca pracy dla 

osoby z grupy defaworyzowanej   

0 pkt - Projekt nie zakłada utworzenia 

miejsc pracy dla osób z grupy 

defaworyzowanej.  

9.  Zintegrowanie projektu.  

Operacja zapewnia zintegrowanie 

projektu na poziomie:  

4 pkt – Podmiotów    

3 pkt – Zasobów  

2pkt – Celów  

0 pkt – Brak zintegrowania  



     10.  
Wysokość wnioskowanej 

kwoty pomocy  

3 pkt – wnioskowana kwota pomocy 

do 100 tys. zł.  

2 pkt – wnioskowana kwota 

pomocy powyżej 100 tys. zł. do 200 

tys. zł.  

1 pkt – wnioskowana kwota pomocy 

powyżej 200 tys. zł.    

11.   
Czas realizacji operacji  

  

Przewidywany czas realizacji operacji 
wynosi:  

4 pkt – do 12 miesięcy  

3 pkt –  powyżej 12 miesięcy do 18 

miesięcy  

0 pkt – powyżej 18 miesięcy  

Max. liczba punktów 45 

  

  

 

 

 

Opis kryteriów:  

  

1. Wysokość wkładu własnego. Preferuje projekty, w których oczekiwany przez wnioskodawców 

poziom dofinansowania jest niższy od maksymalnego przewidzianego dla danego działania. Może 

być określony procentowo lub też konkretnie wartościowo. Sposób wyliczenia:  

       CAŁKOWITY                             WNIOSKOWANA                   WKŁAD   

KOSZT                            -      KWOTA                           =   WŁASNY        

KWALIFIKOWALNY                  POMOCY  

  

X% - zwiększenie wkładu własnego  ponad wymagany wkład minimalny 

X= (WKŁAD WŁASNY- MINIMALNY WKŁAD WŁASNY) /MINIMALNY WKŁAD WŁASNY x 

100% 

 

Przykład 1:  

Wnioskowana kwota pomocy - 100 tys. zł.  

Minimalny wkład własny – 40 tys. zł.  

Wkład własny – 42 tys. zł.  

Obliczenie: 

X= (42 tys. zł.- 40 tys. zł.) / 40 tys. zł. x 100% = 5,00% 

Beneficjent otrzymuje 0 punktów, gdyż  wkład własny jest wyższy od wymaganego wkładu 

minimalnego poniżej 10% 

 

 

 

 Przykład 2:  

Wnioskowana kwota pomocy - 100 tys. zł.  

Minimalny wkład własny – 40 tys. zł.  

Wkład własny – 45 tys. zł.  

Obliczenie: 

X= (45 tys. zł.- 40 tys. zł.) / 40 tys. zł. x 100% = 12,50% 

Beneficjent otrzymuje 2 punkty, gdyż wkład własny jest wyższy od wymaganego wkładu 

minimalnego o co najmniej 10%. 



 

 Przykład 3:  

Wnioskowana kwota pomocy - 100 tys. zł.  

Minimalny wkład własny – 40 tys. zł.  

Wkład własny – 50 tys. zł.  

Obliczenie: 

X= (50 tys. zł.- 40 tys. zł.) / 40 tys. zł. x 100% = 25,00% 

Beneficjent otrzymuje 5 punktów, gdyż wkład własny jest wyższy od wymaganego wkładu 

minimalnego o co najmniej 20%. 

 

  

2. Konsultacje w Biurze LGD (potwierdzenie - karta konsultacyjna) - Preferuje się, aby 

wnioskodawca przed złożeniem wniosku na konkurs skonsultował poprawność napisanego wniosku 

w biurze LGD.  

3. Fiszka projektowa - Dodatkowe punkty uzyskuje wnioskodawca, który na etapie konsultacji 

społecznych (wsparcia przygotowawczego) złożył fiszkę projektową i tym samym przyczynił się do 

ukierunkowania celów LSR.  

4. Doświadczenie wnioskodawcy -  Preferuje wnioskodawców posiadających doświadczenie w 

realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w celu zapewnienia sprawnej 

realizacji projektów.  

5. Innowacyjność projektu - Operacja przewiduje zastosowanie nowych rozwiązań w dziedzinie 

produktu, technologii, technik organizacji lub urządzeń i sprzętu nie stosowanych do tej pory na 

tym obszarze. Wykorzystywanie tych rzeczy spowoduje, że przyjęte rozwiązania będą 

innowacyjne, w zależności od tego na ile te zasoby są unikalne i charakterystyczne tylko na danym 

obszarze. Wysoko punktowane będą operacje których innowacyjność projektu będzie dotyczyła jak 

największego obszaru. Na potwierdzenie należy załączyć dokumenty, które w sposób jednoznaczny 

wskazują na innowacyjność projektu na danym poziomie.   

6. Miejsca pracy - Preferuje operacje w zależności od liczby nowo utworzonych miejsc pracy na 

obszarze LGD.   

7. Wsparcie tworzenia miejsc noclegowych – wyniki diagnozy i analizy SWOT obszaru 

jednoznacznie wskazały, iż słabą stroną obszaru LGD jest zbyt mała liczba miejsc noclegowych, w 

związku z powyższym LGD premiować będzie te operacje, których realizacja przyczynia się do 

powstawania miejsc noclegowych.  

8. Wsparcie grup defaworyzowanych -Jednym z głównych założeń LSR są działania skierowane na 

grupy de faworyzowane (osoby do 25 roku życia, osoby w wieku 50+). Preferuje się, aby operacje 

realizowane w ramach LSR dotyczyły wsparcia dla potrzebującej pomocy grupy. Dążenie do tego, 

aby osoby z w/w grupy uzyskały odpowiedni poziom statusu społecznego.  

9. Zintegrowanie projektu - Operacja zapewnia zintegrowanie podmiotów, tj. będzie realizowana 

przez podmioty z różnych sektorów; jej realizacja zakłada współpracę różnych podmiotów 

wykonujące cząstkowe zadania składające się na operację. Operacja zapewnia zintegrowanie 

zasobów, tj. zakłada jednoczesne wykorzystanie różnych zasobów lokalnych, specyfiki obszaru, 

miejsc, obiektów oraz elementów stanowiących dziedzictwo przyrodnicze, historyczne, kulturowe.  

Operacja zapewnia zintegrowanie celów LSR, tj. w ramach operacji realizowane będą cele LSR, 

które są spójne, powiązane ze sobą oraz wzajemnie się uzupełniają. Cele LSR planowane do 

realizacji w ramach operacji będą tworzyć logiczne związki i wzajemnie na siebie oddziaływać.  

10. Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy – Preferuje się beneficjentów, którzy wnioskują   

o mniejsze kwoty. Kryterium pozwala na realizację większej ilości projektów a co za tym idzie, 

utworzenie większej ilości miejsc pracy.  



11. Czas realizacji operacji. Dodatkowe punkty uzyskuje wnioskodawca, który racjonalnie 

zaplanował czas realizacji operacji, dzięki czemu sprawnie rozliczy projekt. Racjonalne 

zaplanowanie okresu realizacji operacji ma ogromne znaczenie na osiągnięcie zaplanowanych przez 

LGD „Kraina Rawki” wskaźników. Im później LGD dowie się o „zwolnieniu” środków  w ramach 

danego działania, tym mniejsze szanse na skorzystanie z nich mają inni beneficjenci.    

 

Minimalne wymagania wyboru operacji do dofinansowania. 

 Każdy projekt złożony w ramach danego konkursu  aby dostał dofinansowanie musi:  

1)  uzyskać  w wyniku oceny Rady Stowarzyszenia minimum 20%  maksymalnej ilości punktów 

możliwych do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru,      

1) być zgodny z LSR    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI 

na obszarze Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania “Kraina Rawki” do działania 

„Wdrażanie LSR – Rozwój działalności gospodarczej” 

(wypełnić wyłącznie pola na białym tle) 

 

 

Znak sprawy  Nazwa wnioskodawcy  Tytuł operacji  

  

  

  

  

  

  

Lokalne kryteria wyboru operacji dla działania:  

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

  

Maksymalna  

liczba punktów  

Przyznana ocena  

Wysokość wkładu własnego.  

5 pkt. – Projekt w którym wkład własny jest wyższy od wymaganego wkładu 

minimalnego o co najmniej 20%.  

3 pkt. - Projekt w którym wkład własny jest wyższy od wymaganego wkładu 

minimalnego o co najmniej 15%.  

2 pkt. - Projekt w którym wkład własny jest wyższy od wymaganego wkładu 

minimalnego o co najmniej 10%.  

0 pkt. – Projekt, w którym wkład własny jest równy wymaganemu wkładowi 

minimalnemu lub jest wyższy od wymaganego wkładu minimalnego poniżej 

10% 

5    

Konsultacje w biurze LGD  

Wnioskodawca konsultował projekt w biurze LGD przed złożeniem wniosku 
(potwierdzenie - karta konsultacyjna):  

5 pkt. – Tak  

0 pkt. – Nie  

5    

Fiszka projektowa.  

Wnioskodawca złożył fiszkę projektową w okresie wsparcia 
przygotowawczego:  

5 pkt. – Tak  

0 pkt. – Nie  

5    

Doświadczenie Wnioskodawcy  

3 pkt. – Wnioskodawca zrealizował i rozliczył co najmniej trzy projekty oraz 

załączył dowód przelewu płatności od instytucji wdrażającej.  

2 pkt. – Wnioskodawca zrealizował i rozliczył co najmniej dwa projekty oraz 

załączył dowód przelewu płatności od instytucji wdrażającej.  

1 pkt. – Wnioskodawca zrealizował i rozliczył co najmniej jeden projekt oraz 

załączył dowód przelewu płatności od instytucji wdrażającej.  

0 pkt. - Wnioskodawca nie korzystał z zewnętrznych źródeł finansowania.  

3    

Innowacyjność projektu.  

Innowacyjność projektu (poziomy):  

3 pkt. - Przedsięwzięcie jest innowacyjne na poziomie obszaru LGD  

i wnioskodawca załączył dokumenty wskazujące na innowacyjność  

2 pkt. - Przedsięwzięcie jest innowacyjne na poziomie Gminy  

i wnioskodawca załączył dokumenty wskazujące na innowacyjność 

1 pkt. - Przedsięwzięcie jest innowacyjne na poziomie wnioskodawcy  

i wnioskodawca załączył dokumenty wskazujące na innowacyjność 

0 pkt. – Przedsięwzięcie nie zawiera elementów innowacyjnych.  

3    



Miejsca pracy   

Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu:  

5 pkt. – Projekt zakłada utworzenie co najmniej trzech miejsc pracy   

3 pkt. – Projekt zakłada utworzenie co najmniej dwóch miejsc pracy  1 pkt. – 

Projekt zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy  0 pkt. - Projekt 

nie zakłada utworzenia miejsc pracy.  

5    

Wsparcie tworzenia miejsc noclegowych  

W wyniku realizacji operacji powstaną miejsca noclegowe:  

3 pkt. – TAK  

0 pkt. - NIE  

3    

Wsparcie grup defaworyzowanych.  

Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu:  

5 pkt. – Projekt zakłada utworzenie co najmniej trzech miejsc pracy dla osób z 

grup defaworyzowanych  

 3 pkt. – Projekt zakłada utworzenie co najmniej dwóch miejsc pracy dla osób z 

grup defaworyzowanych  

1 pkt. – Projekt zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy dla 

osoby z grupy defaworyzowanej  

 0 pkt. - Projekt nie zakłada utworzenia miejsc pracy dla osób z grupy 

defaworyzowanej.  

5    

Zintegrowanie projektu.  

Operacja zapewnia zintegrowanie projektu na poziomie:  

4 pkt. – Podmiotów    

3 pkt. – Zasobów  

2pkt. – Celów  

0 pkt. – Brak zintegrowania  

4    

Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy   

3 pkt – do 100 tys. zł.  

2 pkt – powyżej 100 tys. zł. do 200 tys. zł.  

1 pkt – powyżej 200 tys. zł.  

3    

Czas realizacji operacji  

Przewidywany czas realizacji operacji wynosi:  

4 pkt – do 12 miesięcy  

3 pkt –  powyżej 12 miesięcy do 18 miesięcy  

0 pkt – powyżej 18 miesięcy   

  

4  
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…………………          ……………………..….………………….  

       data                                 czytelny podpis członka Rady  

    

   

  

Instrukcja wypełniania karty  

1. Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem, lub cienkopisem  

2. Wypełnienie kart polega na przyznaniu oceny według każdego wskazanego kryterium.  

3. Dla ważności głosu niezbędne jest wypełnienie wszystkich pól i złożenie czytelnego podpisu.  

 

 

 

 


