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LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI WŁASNYCH 

 

RODZAJ 

OPERACJI  
LP.  KRYTERIA  OCENA  

 

1.  

Doświadczenie  

Wnioskodawcy  

 

Doświadczenie wnioskodawcy:  

3 pkt. – Wnioskodawca zrealizował  

i rozliczył co najmniej trzy projekty. 

2 pkt. – Wnioskodawca zrealizował  

i rozliczył co najmniej dwa projekty. 

1 pkt. – Wnioskodawca zrealizował  

i rozliczył co najmniej jeden projekt. 

0 pkt. - Wnioskodawca nie korzystał  

z zewnętrznych źródeł finansowania.  

2.  

Operacja swoim 

zakresem obejmie 

mieszkańców i/lub 

miejscowości z 

obszaru LGD więcej niż 

jednej gminy 

Miejsce realizacji operacji:  

5 pkt. – operacja swoim zasięgiem 

obejmuje mieszkańców/lub 

miejscowości z całego obszaru LGD 

3 pkt. - operacja swoim zasięgiem 

obejmuje mieszkańców/lub 

miejscowości  min. 4 gmin z obszaru 

LGD 

0 pkt.– operacja swoim zasięgiem 

obejmuje mieszkańców/lub 

miejscowości jednej z gmin 

członkowskich. 

3 
Rozwój produktów 

lokalnych 

Operacja w swoim zakresie wspiera 

rozwój, wykorzystanie, promocję 

produktów lokalnych. 

 

5 pkt. – TAK 

0 pkt. - NIE 

4. 

Operacja dotyczy 

rozwoju aktywności 

społeczności lokalnej. 

Operacja przyczynia się do realizacji 

wydarzeń angażujących społeczność 

lokalną: 

 

5 pkt. – TAK 

0 pkt. - NIE 
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5. 
Innowacyjność 

projektu.  

Innowacyjność projektu (poziomy):  

4 pkt. - Przedsięwzięcie jest 

innowacyjne na poziomie obszaru 

LGD i wnioskodawca załączył 

dokumenty wskazujące na 
innowacyjność   

2 pkt. - Przedsięwzięcie jest 

innowacyjne na poziomie obszaru na 

którym ma być realizowana operacja i 

wnioskodawca załączył dokumenty 

wskazujące na innowacyjność   

0 pkt. – Przedsięwzięcie nie zawiera 

elementów innowacyjnych.  

6. 
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 

Max. liczba punktów dla operacji indywidualnych  27 punktów  

  

Opis kryteriów:  

  

1. Doświadczenie wnioskodawcy - 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. sprawozdanie z realizacji projektu, dowód 

przelewu płatności od instytucji wdrażającej, ankieta monitorująca realizację projektu itp. 

2. Operacja swoim zasięgiem obejmuje mieszkańców i/lub miejscowości obszaru LGD więcej niż 

jednej gminy. Preferowane są operacje obejmujące swoim zasięgiem mieszkańców i/lub całego 

obszaru LGD. 

3. Rozwój produktów lokalnych – preferowane są operacje wpierające rozwój, wykorzystanie lub 

promocję lokalnych produktów z terenu LGD. 

4. Operacja dotyczy aktywności społeczności lokalnej – operacja przyczynia się do realizacji 

wydarzeń angażujących lokalną społeczność.  

5. Innowacyjność projektu - 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. 

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

wnioskodawcy z większą liczbą podmiotów z różnych sektorów (publiczny, gospodarczy, społeczny). 
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Kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku o powierzenie grantu oraz 

oświadczeń partnerów. 

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,      

2) być zgodny z LSR    

  

 

 

 

 

 


