
 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI INDYWIDUALNYCH 

 

RODZAJ 

OPERACJI  
LP.  KRYTERIA  OCENA  
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1.  
Wysokość wkładu 

własnego.  

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

minimalnego o co najmniej  
20 punktów procentowych.  

3 pkt – Projekt, w którym wkład własny 
jest wyższy od wymaganego wkładu 

minimalnego o co najmniej  
15 punktów procentowych.  

2 pkt – Projekt, w którym wkład własny 

jest wyższy od wymaganego wkładu 

minimalnego o co najmniej  

10 punktów procentowych.  

0 pkt – Projekt, w którym wkład 

własny jest równy wymaganemu 

wkładowi minimalnemu lub jest 

wyższy od wymaganego wkładu 

minimalnego poniżej  

10 punktów procentowych 

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:  

10 pkt. – Tak  

0 pkt. – Nie  

4.  

Doświadczenie  

Wnioskodawcy  

  

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.  

Realizacja wskaźników 

przedsięwzięć LSR  

w zakresie wsparcia grup  

defaworyzowanych  

  

  

Operacja realizuje wskazane w LSR 
wskaźniki produktu i rezultatu  w zakresie 

wsparcia grup defaworyzowanych:  

5 pkt. - TAK   

0 pkt. - NIE  



6.  Miejsce realizacji operacji   

Miejsce realizacji operacji:  

2 pkt. – Projekt realizowany w 

miejscowości  do 5000 mieszkańców.  

0 pkt. – Projekt realizowany w 

miejscowość powyżej 5000 

mieszkańców.  

7. 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.  

8.  Zintegrowanie projektu.  

Operacja zapewnia zintegrowanie 

projektu na poziomie:  

4 pkt. – Podmiotów    

3 pkt. – Zasobów  

2pkt. – Celów  

0 pkt. – Brak zintegrowania  

8. Współpraca z podmiotami 

Operacja przyczyni się do współpracy z 

innymi podmiotami:  

5 pkt. – z dwoma podmiotami z różnych 

sektorów 

3 pkt. – z jednym podmiotem z innego 

sektora 

0 pkt. – brak współpracy 

9. 
Stopień wykorzystania 

lokalnych zasobów 

Operacja zakłada wykorzystanie zasobów: 

5 pkt. – operacja jest oparta o 

wykorzystanie więcej niż jednego zasobu 

(różnych)  

3 pkt. – operacja jest oparta o 

wykorzystanie jednego zasobu 

0 pkt. – operacja nie jest oparta o 

wykorzystanie lokalnych zasobów.  

Max. liczba punktów dla operacji indywidualnych  35 punkty  

  

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) /WNIOSKOWANA KWOTA POMOCY  

x 100% 

 

Przykład 1:  

Wnioskowana kwota pomocy - 50 tys. zł.  

Minimalny wkład własny – 0 zł.  

Wkład własny – 2 tys. zł.  

Obliczenie: 

X= (2 tys. zł.- 0 zł.) / 50 tys. zł. x 100% = 4,00% 

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

minimalnego poniżej 10 p.p. 

 

 Przykład 2:  

Wnioskowana kwota pomocy - 50 tys. zł.  

Minimalny wkład własny – 0 zł.  

Wkład własny – 5 tys. zł.  

Obliczenie: 

X= (5 tys. zł.- 0  zł.) / 50 tys. zł. x 100% = 10,00% 

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

minimalnego o co najmniej 10 p.p. 

 

 Przykład 3:  

Wnioskowana kwota pomocy - 50 tys. zł.  

Minimalny wkład własny – 0 zł.  

Wkład własny – 10 tys. zł.  

Obliczenie: 

X= (10 tys. zł.-0  zł.) / 50 tys. zł. x 100% = 20,00% 

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

minimalnego o co najmniej 20 p.p. 

  

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

wnioskodawca przed złożeniem wniosku na konkurs skonsultował poprawność napisanego wniosku 

w biurze LGD. Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentów 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. Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentów LGD. 

4. Doświadczenie wnioskodawcy - Preferuje wnioskodawców posiadających doświadczenie w 

realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w celu zapewnienia sprawnej realizacji 

projektów. kryterium preferuje wnioskodawców posiadających doświadczenie w realizacji 

projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w celu zapewnienia sprawnej realizacji 

projektów. Kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz 

dokumentów potwierdzających realizację projektu np. umowa na realizację projektu lub dowód 

przelewu płatności od instytucji wdrażającej. 

5. Realizacja wskaźników przedsięwzięć LSR w zakresie wsparcia grup defaworyzowanych. LSR 

jest ukierunkowany na wsparcie grup defaworyzowanych (osoby do 25 roku życia, osoby w wieku 

50+) w związku z powyższym, dodatkowo będą premiowane te operacje, w wyniku których zostaną 

osiągnięte wskaźniki dotyczące wsparcia grup defaworyzowanych.  

6. Miejsce realizacji operacji - Preferuje projekty zależnie od liczby mieszkańców danej 

miejscowości. Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentów LGD. 



7. 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  kryterium preferuje operacje, które 

zakładają realizację działań innowacyjnych. Innowacyjność rozumie się jak wdrożenie nowego na 

obszarze LSR lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, technologii lub technik 

organizacji. 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. Kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku o 

powierzenie grantu oraz dokumentów, które w sposób jednoznaczny wskazują na innowacyjność 

projektu na danym poziomie. 

8. 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.  

8. Współpraca z podmiotami – preferowane są operacje, które przyczynią się do współpracy 

wnioskodawcy z większą liczbą podmiotów z różnych sektorów (publiczny, gospodarczy, 

społeczny). Kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz 

oświadczeń partnerów.  

9. Stopień wykorzystania lokalnych zasobów – preferowane są operacje wykorzystujące takie 

zasoby jak: lokalna historia, tradycja, kultura, walory lokalnego środowiska przyrodniczego, 

lokalna infrastruktura turystyczna, lokalne produkty i usługi. Kryterium weryfikowane na 

podstawie informacji zawartych we wniosku. 

 

 

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 40%  maksymalnej ilości punktów 

możliwych do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru,      

2) być zgodny z LSR    

  

 

 

 

 

 


