
  

  

Załącznik do uchwały nr VIII/1/2021 

Zarządu Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 11.10.2021r. 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu Rady  

 

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów 
 

§ 1 

Zasady ogólne 

 

Niniejsza procedura określa zasady i tryb ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji, w rozumieniu art. 2 

pkt 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, które mają być realizowane w 

ramach opracowanej przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju, oraz ustalanie kwot wsparcia. 

 

§ 2 

Lokalne kryteria wyboru operacji 

 

1. Wybór operacji jest dokonywany przez Radę zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o RLKS na podstawie 

lokalnych kryteriów wyboru operacji. Wykaz lokalnych kryteriów wyboru operacji stanowi załącznik nr 1 

do Procedury. Lokalne kryteria wyboru operacji przyjęte zostały na podstawie analizy wniosków 

płynących z konsultacji społecznych w ramach tworzenia LSR oraz wynikają z diagnozy obszaru LSR               

i uwarunkowań prawnych wdrożenia LSR w okresie programowania 2014-2020. Adekwatność lokalnych 

kryteriów wyboru wynika z analizy SWOT obszaru LSR.  

2. W ogłoszeniu o naborze wniosków ustala się minimalną liczbę punktów (do dwóch miejsc po przecinku) 

koniecznych do otrzymania do wyboru operacji przez Radę.  

 

§ 3 

Zmiana lokalnych kryteriów wyboru operacji 

 

1. Z inicjatywą zmian w lokalnych kryteriach wyboru może wystąpić: 

2) Grupa minimum 3 członków Rady 

3) Zarząd 

4) Komisja Rewizyjna 

5) Grupa minimum 10 członków zwyczajnych lub mieszkańców obszaru LSR. 

2.Wniosek o zmianę lokalnych kryteriów wyboru powinien zawierać: 

1) oznaczenie działania, w ramach którego zmienia się lokalne kryteria wyboru 

2) nazwę aktualizowanego, likwidowanego kryterium lub nowego kryterium, liczbę punktów 

przyznawanych za to kryterium, możliwości wyboru odpowiedzi wraz z odpowiadającą im 

punktacją. 

3) Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Radę. Rada wydaje opinię w przedmiocie zmiany lokalnych 

kryteriów wyboru operacji.  

 

§ 4 

Konsultacje społeczne zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji 

 

1. Wniosek o ustalenie lub zmianę kryteriów jest poddawany konsultacjom społecznym z mieszkańcami 

obszaru LGD, co najmniej za pośrednictwem strony internetowej LGD.. W ramach zmiany kryteriów 

wyboru organizowane jest co najmniej jedno spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami obszaru, którego 

celem jest prezentacja projektu zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji i dyskusja. Nie podlegają 

konsultacjom społecznym i nie są wymagane  spotkania konsultacyjne z mieszkańcami obszaru w 

przypadku zmianlokalnych kryteriów wyboru operacji wynikających ze zmiany wytycznych wyższego 

rzędu,zmiany przepisów lub zmiany wynikające z wezwania do uzupełnienia przez UM .  

2. Po konsultacjach społecznych zmiany kryteriów wyboru operacji sporządzane jest sprawozdanie                  

z konsultacji społecznych publikowane na stronie internetowej LGD. W sprawozdaniu znajduje się opis 



  

  

przeprowadzonych konsultacji społecznych, wykaz podmiotów uczestniczących w konsultacjach, główne 

wnioski zgłoszone podczas konsultacji i odniesienie się do nich przez LGD.   

3. Zmiana lokalnych kryteriów wyboru operacji dokonywana jest przez właściwy organ wskazany                 

w Statucie LGD. 

 



 
 

Załącznik nr 1  do Procedury - Lokalne kryteria wyboru operacji  

 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI 

Kryteria dla operacji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
 

 

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE WIEJSKIM OBJĘTYM STRATEGIĄ 

ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PRZEZ PODEJMOWANIE  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

Kryterium: Opis: Punktacja: Źródło weryfikacji: 

I. Doradztwo LGD   Preferuje się wnioskodawców korzystających z doradztwa 

biura LGD. Aby osoba lub podmiot uzyskała punkty za 

skorzystanie z doradztwa ma obowiązek skorzystać z niego 

w terminie od dnia ogłoszenia naboru wniosków na stronie 

internetowej LGD i nie później niż 3 dni kalendarzowe przed 

zakończeniem naboru wniosków.    

W trosce o wysoką, jakość składanych wniosków preferuje 

się, aby wnioskodawcy korzystali z doradztwa świadczonego 

przez pracowników biura LGD w zakresie przygotowania 

wniosku oraz załączników do wniosku.  

 

 3 pkt. - Wnioskodawca korzystał z doradztwa 

biura LGD na etapie wnioskowania. 

0 pkt. - Wnioskodawca nie korzystał z 

doradztwa biura LGD  na etapie 

wnioskowania.             

Rejestr świadczonego 

doradztwa przez biuro LGD.   

II. Oddziaływanie 

operacji na grupę 

defaworyzowaną 

zidentyfikowaną w LSR    

  

 

Preferuje się operacje realizowane przez wnioskodawców 

należących do grupy defaworyzowanej lub operacje 

oddziaływujące pozytywnie na grupę defaworyzowaną. 

Identyfikacja grup defaworyzowanych na obszarze LSR 

znajduje się w Lokalnej Strategii Rozwoju w Rozdziale I. 

Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi”.  

 

3 pkt. – Operacja jest realizowana przez 

wnioskodawcę należącego do grupy 

defaworyzowanej lub operacja oddziaływuje 

pozytywnie na grupę defaworyzowaną.  

 

0 pkt. - Operacja nie jest realizowana przez 

wnioskodawcę należącego do grupy 

Wniosek o udzielenie 

wsparcia w ramach LSR 

i Uzasadnienie zgodności 

operacji z lokalnymi 

kryteriami wyboru 



  

 

 defaworyzowanej i operacja nie oddziaływuje 

pozytywnie na żadną z grup 

defaworyzowanych.   

III. Innowacyjność  

operacji    

Innowacyjny charakter operacji lub działań realizowanych 

w ramach operacji. Przez innowacyjność należy rozumieć 

zastosowanie lub wprowadzenie nowych lub ulepszonych 

produktów, procesów (technologii), metod organizacji lub 

marketingu poprzez praktyczne wykorzystanie lokalnych 

zasobów unikalnych i charakterystyczny na obszarze LSR 

(przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy 

społecznych). Innowacyjne może być ich nietypowe, 

niestandardowe wykorzystanie czy promocja.   

W przypadku nie stwierdzenia innowacyjnego charakteru 

operacji nie przyznaje się punktów.   

 

6 pkt. - Innowacyjność operacji na poziomie 

obszaru LSR.   

 

3 pkt. - Innowacyjność operacji na poziomie 

gminy członkowskiej LGD 

   

0 pkt. - Innowacyjność operacji na poziomie 

mniejszym niż obszar gminy członkowskiej 

LGD lub brak innowacyjności.   

Wniosek o udzielenie 

wsparcia w ramach LSR 

i Uzasadnienie zgodności 

operacji z lokalnymi 

kryteriami wyboru 

IV. Czas zameldowania 

na obszarze LSR   

Preferowani są wnioskodawcy, którzy są nieprzerwanie 

zameldowani na pobyt stały lub czasowy na obszarze LGD 

180 dni i dłużej (wg stanu na dzień złożenia wniosku 

o przyznanie pomocy) 

6 pkt.- Wnioskodawca udokumentował 

nieprzerwane zameldowanie na pobyt stały 

lub czasowy na obszarze objętym LSR 180 

dni i dłużej; 

 

0 pkt. - Wnioskodawca nie udokumentował 

nieprzerwanego zameldowania na pobyt 

stały lub czasowy na obszarze objętym LSR 

min. 180 dni. 

 

Wniosek o udzielenie 

wsparcia w ramach LSR 

i Uzasadnienie zgodności 

operacji z lokalnymi 

kryteriami wyboru oraz 

zaświadczenie z właściwej 

Ewidencji Ludności, 

wskazujące okres 

zameldowania na pobyt stały 

lub czasowy na obszarze 

objętym LSR 

V. Zintegrowanie Preferuje się operacje zapewniające zintegrowanie 

podmiotów, zasobów lub celów. 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 

5 pkt - operacja zapewnia zintegrowanie 

podmiotów, zasobów 

lub celów. 

0 pkt - operacja nie zapewnia zintegrowania 

podmiotów, zasobów lub celów. 

Wniosek o udzielenie 

wsparcia w ramach LSR i 

Uzasadnienie zgodności 

operacji z lokalnymi 

kryteriami wyboru 



  

 

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.  

Maksymalna liczba punktów: 23 

  

 

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE WIEJSKIM OBJĘTYM STRATEGIĄ ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO 

PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PRZEZ ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

 

Kryterium: Opis: Punktacja: Źródło weryfikacji: 

I.Doradztwo LGD   Preferuje się wnioskodawców korzystających 

z doradztwa biura LGD. Aby osoba lub podmiot 

uzyskała punkty za skorzystanie z doradztwa ma 

obowiązek skorzystać z niego w terminie od dnia 

ogłoszenia naboru wniosków na stronie internetowej 

LGD i nie później niż 3 dni kalendarzowe przed 

zakończeniem naboru wniosków.    

W trosce o wysoką, jakość składanych wniosków 

preferuje się, aby wnioskodawcy korzystali 

z doradztwa świadczonego przez pracowników biura 

LGD w zakresie przygotowania wniosku oraz 

3 pkt. - Wnioskodawca korzystał 

z doradztwa biura LGD na etapie 

wnioskowania. 

0 pkt. - Wnioskodawca nie korzystał 

z doradztwa biura LGD  na etapie 

wnioskowania.             

Rejestr świadczonego doradztwa przez 

biuro LGD.   



  

 

załączników do wniosku.  

 

II. Oddziaływanie 

operacji na grupę 

defaworyzowaną 

zidentyfikowaną w LSR    

 

Preferuje się operacje realizowane przez 

wnioskodawców należących do grupy 

defaworyzowanej lub operacje oddziaływujące 

pozytywnie na grupę defaworyzowaną. Identyfikacja 

grup defaworyzowanych na obszarze LSR znajduje się 

w Lokalnej Strategii Rozwoju w Rozdziale I. 

Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania 

„Sąsiedzi”.  

 

3 pkt. – Operacja jest realizowana przez 

wnioskodawcę należącego do grupy 

defaworyzowanej lub operacja 

oddziaływuje pozytywnie na grupę 

defaworyzowaną.  

 

0 pkt. - Operacja nie jest realizowana 

przez wnioskodawcę należącego do 

grupy defaworyzowanej i operacja nie 

oddziaływuje pozytywnie na żadną z 

grup defaworyzowanych.   

Wniosek o udzielenie wsparcia 

w ramach LSR i Uzasadnienie zgodności 

operacji z lokalnymi kryteriami wyboru 

III. Innowacyjność  

operacji    

Innowacyjny charakter operacji lub działań 

realizowanych w ramach operacji. Przez 

innowacyjność należy rozumieć zastosowanie lub 

wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów, 

procesów (technologii), metod organizacji lub 

marketingu poprzez praktyczne wykorzystanie 

lokalnych zasobów unikalnych i charakterystycznych 

na obszarze LSR (przyrodniczych, historycznych, 

kulturowych czy społecznych). Innowacyjne może być 

ich nietypowe, niestandardowe  wykorzystanie czy 

promocja.   

W przypadku nie stwierdzenia innowacyjnego 

charakteru operacji nie przyznaje się punktów.  

6 pkt. - Innowacyjność operacji na 

poziomie obszaru LSR.   

 

3 pkt. - Innowacyjność operacji na 

poziomie gminy członkowskiej LGD 

   

0 pkt. - Innowacyjność operacji na 

poziomie mniejszym niż obszar gminy 

członkowskiej LGD lub brak 

innowacyjności.   

Wniosek o udzielenie wsparcia 

w ramach LSR i Uzasadnienie zgodności 

operacji z lokalnymi kryteriami wyboru 

IV. Zintegrowanie Preferuje się operacje zapewniające zintegrowanie 

podmiotów, zasobów lub celów. Operacja zapewnia 

zintegrowanie podmiotów, tj. będzie realizowana przez 

podmioty z różnych sektorów; jej realizacja zakłada 

5 pkt - operacja zapewnia 

zintegrowanie podmiotów, zasobów 

lub celów. 

Wniosek o udzielenie wsparcia 

w ramach LSR i Uzasadnienie zgodności 

operacji z lokalnymi kryteriami wyboru 



  

 

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.  

0 pkt - operacja nie zapewnia 

zintegrowania podmiotów, zasobów lub 

celów. 

Maksymalna liczba punktów: 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ  

Kryterium: Opis: Punktacja: Źródło weryfikacji: 

I. Doradztwo LGD   Preferuje się wnioskodawców korzystających z doradztwa 

biura LGD. Aby osoba lub podmiot uzyskała punkty za 

skorzystanie z doradztwa ma obowiązek skorzystać z niego 

w terminie od dnia ogłoszenia naboru wniosków na stronie 

internetowej LGD i nie później niż 3 dni kalendarzowe przed 

zakończeniem naboru wniosków.    

W trosce o wysoką, jakość składanych wniosków preferuje 

się, aby wnioskodawcy korzystali z doradztwa świadczonego 

przez pracowników biura LGD w zakresie przygotowania 

wniosku oraz załączników do wniosku.  

 

3 pkt. - Wnioskodawca korzystał z doradztwa 

biura LGD na etapie wnioskowania. 

0 pkt. - Wnioskodawca nie korzystał 

z doradztwa biura LGD  na etapie 

wnioskowania.             

Rejestr świadczonego 

doradztwa przez biuro LGD.   

II. Oddziaływanie 

operacji na grupę 

defaworyzowaną 

zidentyfikowaną w LSR    

 

Preferuje się operacje oddziaływujące pozytywnie na grupę 

defaworyzowaną.  

Identyfikacja grup defaworyzowanych na obszarze LSR 

znajduje się Lokalnej Strategii Rozwoju w Rozdziale I. 

Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi”.  

 

3 pkt. - Operacja oddziaływuje pozytywnie na 

grupę defaworyzowaną.  

0 pkt. - Operacja nie oddziaływuje 

pozytywnie na żadną z grup 

defaworyzowanych.   

Wniosek o udzielenie 

wsparcia w ramach LSR 

i Uzasadnienie zgodności 

operacji z lokalnymi 

kryteriami wyboru 

III.Innowacyjność  

operacji    

Innowacyjny charakter operacji lub działań realizowanych w 

ramach operacji. Przez innowacyjność należy rozumieć 

zastosowanie lub wprowadzenie nowych lub ulepszonych 

produktów, procesów (technologii), metod organizacji lub 

marketingu poprzez praktyczne wykorzystanie lokalnych 

zasobów unikalnych i charakterystycznych na obszarze LSR 

(przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy 

społecznych). Innowacyjne może być ich nietypowe, 

niestandardowe wykorzystanie czy promocja.   

W przypadku nie stwierdzenia innowacyjnego charakteru 

operacji nie przyznaje się punktów. 

6 pkt. - Innowacyjność operacji na poziomie 

obszaru LSR.   

 

3 pkt. - Innowacyjność operacji na poziomie 

gminy członkowskiej LGD 

   

0 pkt. - Innowacyjność operacji na poziomie 

mniejszym niż obszar gminy członkowskiej 

LGD lub brak innowacyjności.   

Wniosek o udzielenie 

wsparcia w ramach LSR 

i Uzasadnienie zgodności 

operacji z lokalnymi 

kryteriami wyboru 



  

 

IV. Wpływ operacji na 

poprawę atrakcyjności 

turystycznej obszaru 

Preferuje się operacje mające pozytywny wpływ na poprawę 

atrakcyjności turystycznej obszaru. Przez operacje mające 

pozytywny wpływ na poprawę atrakcyjności turystycznej 

obszaru rozumie się operacje polegające na wybudowaniu lub 

wyremontowaniu obiektu, który zwiększy ofertę turystyczną 

miejscowości; zakupie sprzętu, urządzeń lub wyposażenia 

lokalu użytkowego, które zwiększą ofertę turystyczną 

miejscowości; zrealizowaniu działań promocyjnych lub 

aktywizujących, które mogą mieć pozytywny wpływ na 

wizerunek turystyczny miejscowości; rozwinięciu 

działalności okołoturystycznej.   

3 pkt. - Operacja pozytywnie wpływa na 

poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru.   

0 pkt. - Operacja ma neutralny wpływ na 

poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru.   

Wniosek o udzielenie 

wsparcia w ramach LSR 

i Uzasadnienie zgodności 

operacji z lokalnymi 

kryteriami wyboru 

V. Wnioskodawcą lub 

Partnerem 

zaangażowanym w 

realizację operacji jest 

organizacja pozarządowa 

LGD premiuje operacje realizowane przez organizacje 

pozarządowe lub w partnerstwie z organizacjami 

pozarządowymi. LGD zależy na rozwoju potencjału 

organizacji pozarządowych ze swego obszaru, stąd 

premiowane są takie organizacje.   

Wnioskodawca niebędący organizacją pozarządowo  załącza 

do wniosku o przyznanie pomocy umowę lub porozumienie 

określające reguły współpracy oraz zadania i obowiązki 

partnerów w związku z realizacją operacji, przy czym 

odpowiedzialność za całość projektu i jego rozliczanie 

spoczywa na wnioskodawcy.      

 

5 pkt. Wnioskodawcą lub Partnerem jest 

organizacja pozarządowa z obszaru LSR 

0 pkt. – Wnioskodawcą lub Partnerem nie jest 

organizacja pozarządowa.   

 

Wniosek o udzielenie 

wsparcia w ramach LSR 

i Uzasadnienie zgodności 

operacji z lokalnymi 

kryteriami wyboru + Umowa 

lub porozumienie określające 

reguły współpracy oraz 

zadania i obowiązki 

partnerów w związku 

z realizacją operacji, przy 

czym odpowiedzialność za 

całość projektu i jego 

rozliczanie spoczywa na 

wnioskodawcy (nie dotyczy 

organizacji pozarządowych)   

 

VI. Komplementarność 

projektu 

Preferuje się operacje komplementarne i zintegrowane 

z innymi programami pomocowymi. W ramach LSR można 

wskazać komplementarność międzyprogramową, terytorialną 

bądź sektorową projektów LSR z innymi projektami 

realizowanymi ze środków ze środków europejskich (np.  

PROW 2014-2020, PO RYBY 2014-2020, RPO 2014-2020, 

10 pkt – wnioskodawca wykazał 

komplementarność z innymi projektami  

 

0 pkt – wnioskodawca nie wykazał 

komplementarności z innymi projektami 

Wniosek o udzielenie 

wsparcia w ramach LSR  + 

dodatkowe dokumenty 

wnioskodawcy 

potwierdzające 

komplementarność projektu  



  

 

programy współpracy transgranicznej) lub innych (np. FIO, 

Programy MKiDN), które zostały zrealizowane lub są 

w trakcie realizacji.  Weryfikacji podlegać będzie powiązanie 

projektu z innymi przedsięwzięciami, zarówno tymi 

zrealizowanymi, jak też z tymi, które są w trakcie realizacji, 

lub które dopiero zostały zaakceptowane do realizacji (bez 

względu na źródło finansowania czy też podmiot realizujący), 

w szczególności w następującym zakresie: czy przy realizacji 

projektu będą wykorzystywane efekty realizacji innego 

projektu, czy nastąpi wzmocnienie trwałości efektów jednego 

przedsięwzięcia realizacją innego, czy projekty są 

adresowane do tej samej grupy docelowej, tego samego 

terytorium, czy rozwiązują ten sam problem; czy realizacja 

jednego projektu jest uzależniona od przeprowadzenia innego 

przedsięwzięcia; czy projekt jest elementem szerszej strategii 

realizowanej przez szereg projektów komplementarnych; czy 

projekt stanowi ostatni etap szerszego przedsięwzięcia lub 

kontynuację wcześniej realizowanych przedsięwzięć. 

Powyższe wynika m.in. z Rozporządzenia (WE) 1303/2013. 

 i Uzasadnienie zgodności 

operacji z lokalnymi 

kryteriami wyboru 

VII. Zintegrowanie Preferuje się operacje zapewniające zintegrowanie 

podmiotów, zasobów lub celów. 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.  

5 pkt - operacja zapewnia zintegrowanie 

podmiotów, zasobów 

lub celów. 

0 pkt - operacja nie zapewnia zintegrowania 

podmiotów, zasobów lub celów. 

Wniosek o udzielenie 

wsparcia w ramach LSR 

i Uzasadnienie zgodności 

operacji z lokalnymi 

kryteriami wyboru 



  

 

VIII. Miejsce realizacji 

operacji  

Preferuje się operacje realizowane na terenie miejscowości 

zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców. Dotyczy 

miejscowości, w tym również miejscowości będących 

jednostkami pomocniczymi gmin (sołectwa, dzielnice lub 

osiedla ), opisanych liczbą mieszkańców zamieszkałych wg 

stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., tj. zameldowanych na stałe 

lub czasowo.  

2 pkt - miejsce realizacji operacji w 

miejscowości zamieszkałej przez nie więcej 

niż 5 tys. mieszkańców  

0 pkt - miejsce realizacji operacji w 

miejscowości zamieszkałej przez 5 tys. i 

więcej mieszkańców 

Wniosek o udzielenie 

wsparcia w ramach LSR + 

Zaświadczenie od gminy 

potwierdzające liczbę 

mieszkańców miejscowości 

na terenie której będzie 

realizowana operacja i 

Uzasadnienie zgodności 

operacji z lokalnymi 

kryteriami wyboru 

Maksymalna liczba punktów: 37 

 

KRYTERIA OBLIGATORYJNE W ODNIESIENIU DO NABORÓW OGŁASZANYCH W ZAKRESIE OPERACJI FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW  

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO  

Kryterium: Opis: Punktacja: Źródło weryfikacji: 

I. Doradztwo LGD   Preferuje się wnioskodawców korzystających z doradztwa 

biura LGD. Aby osoba lub podmiot uzyskała punkty za 

skorzystanie z doradztwa ma obowiązek skorzystać z niego 

w terminie od dnia ogłoszenia naboru wniosków na stronie 

internetowej LGD i nie później niż 3 dni kalendarzowe przed 

zakończeniem naboru wniosków.    

W trosce o wysoką, jakość składanych wniosków preferuje 

się, aby wnioskodawcy korzystali z doradztwa świadczonego 

przez pracowników biura LGD w zakresie przygotowania 

wniosku oraz załączników do wniosku.  

 

3 pkt. - Wnioskodawca korzystał z doradztwa 

biura LGD na etapie wnioskowania. 

0 pkt. - Wnioskodawca nie korzystał 

z doradztwa biura LGD  na etapie 

wnioskowania.             

Rejestr świadczonego 

doradztwa przez biuro LGD.   

II. Oddziaływanie 

operacji na grupę 

defaworyzowaną 

Preferuje się operacje oddziaływujące pozytywnie na grupę 

defaworyzowaną.  

Identyfikacja grup defaworyzowanych na obszarze LSR 

znajduje się Lokalnej Strategii Rozwoju w Rozdziale I. 

3 pkt. - Operacja oddziaływuje pozytywnie na 

grupę defaworyzowaną.  

0 pkt. - Operacja nie oddziaływuje 

Wniosek o udzielenie 

wsparcia w ramach LSR i 

Uzasadnienie zgodności 

operacji z lokalnymi 



  

 

zidentyfikowaną w LSR    

 

Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi”.  

 

pozytywnie na żadną z grup 

defaworyzowanych.   

kryteriami wyboru 

III.Innowacyjność  

operacji    

Innowacyjny charakter operacji lub działań realizowanych 

w ramach operacji. Przez innowacyjność należy rozumieć 

zastosowanie lub wprowadzenie nowych lub ulepszonych 

produktów, procesów (technologii), metod organizacji lub 

marketingu poprzez praktyczne wykorzystanie lokalnych 

zasobów unikalnych i charakterystycznych na obszarze LSR 

(przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy 

społecznych). Innowacyjne może być ich nietypowe, 

niestandardowe wykorzystanie czy promocja.   

W przypadku nie stwierdzenia innowacyjnego charakteru 

operacji nie przyznaje się punktów. 

6 pkt. - Innowacyjność operacji na poziomie 

obszaru LSR.   

  

3 pkt. - Innowacyjność operacji na poziomie 

gminy członkowskiej LGD 

   

0 pkt. - Innowacyjność operacji na poziomie 

mniejszym niż obszar gminy członkowskiej 

LGD lub brak innowacyjności.   

Wniosek o udzielenie 

wsparcia w ramach LSR i 

Uzasadnienie zgodności 

operacji z lokalnymi 

kryteriami wyboru 

IV. Wnioskodawcą lub 

Partnerem 

zaangażowanym w 

realizację operacji jest 

organizacja pozarządowa 

LGD premiuje operacje realizowane przez organizacje 

pozarządowe lub w partnerstwie z organizacjami 

pozarządowymi. LGD zależy na rozwoju potencjału 

organizacji pozarządowych ze swego obszaru, stąd 

premiowane są takie organizacje.   

Wnioskodawca niebędący organizacją pozarządową  załącza 

do wniosku o przyznanie pomocy umowę lub porozumienie 

określające reguły współpracy oraz zadania i obowiązki 

partnerów w związku z realizacją operacji, przy czym 

odpowiedzialność za całość projektu i jego rozliczanie 

spoczywa na wnioskodawcy.      

 

5 pkt. Wnioskodawcą lub Partnerem jest 

organizacja pozarządowa z obszaru LSR 

0 pkt. – Wnioskodawcą lub Partnerem nie jest 

organizacja pozarządowa.   

 

Wniosek o udzielenie 

wsparcia w ramach LSR 

i Uzasadnienie zgodności 

operacji z lokalnymi 

kryteriami wyboru + Umowa 

lub porozumienie określające 

reguły współpracy oraz 

zadania i obowiązki 

partnerów w związku 

z realizacją operacji, przy 

czym odpowiedzialność za 

całość projektu i jego 

rozliczanie spoczywa na 

wnioskodawcy (nie dotyczy 

organizacji pozarządowych). 

V. Komplementarność 

projektu 

Preferuje się operacje komplementarne i zintegrowane 

z innymi programami pomocowymi. W ramach LSR można 

wskazać komplementarność międzyprogramową, terytorialną 

10 pkt – wnioskodawca wykazał 

komplementarność z innymi projektami  

 

Wniosek o udzielenie 

wsparcia w ramach LSR  + 

dodatkowe dokumenty 



  

 

bądź sektorową projektów LSR z innymi projektami 

realizowanymi ze środków ze środków europejskich (np.  

PROW 2014-2020, PO RYBY 2014-2020, RPO 2014-2020, 

programy współpracy transgranicznej) lub innych (np. FIO, 

Programy MKiDN), które zostały zrealizowane lub są 

w trakcie realizacji.  Weryfikacji podlegać będzie powiązanie 

projektu z innymi przedsięwzięciami, zarówno tymi 

zrealizowanymi, jak też z tymi, które są w trakcie realizacji, 

lub które dopiero zostały zaakceptowane do realizacji (bez 

względu na źródło finansowania czy też podmiot realizujący), 

w szczególności w następującym zakresie: czy przy realizacji 

projektu będą wykorzystywane efekty realizacji innego 

projektu, czy nastąpi wzmocnienie trwałości efektów jednego 

przedsięwzięcia realizacją innego, czy projekty są 

adresowane do tej samej grupy docelowej, tego samego 

terytorium, czy rozwiązują ten sam problem; czy realizacja 

jednego projektu jest uzależniona od przeprowadzenia innego 

przedsięwzięcia; czy projekt jest elementem szerszej strategii 

realizowanej przez szereg projektów komplementarnych; czy 

projekt stanowi ostatni etap szerszego przedsięwzięcia lub 

kontynuację wcześniej realizowanych przedsięwzięć. 

Powyższe wynika m.in. z Rozporządzenia (WE) 1303/2013. 

0 pkt – wnioskodawca nie wykazał 

komplementarności z innymi projektami 

 

wnioskodawcy 

potwierdzające 

komplementarność projektu  i 

Uzasadnienie zgodności 

operacji z lokalnymi 

kryteriami wyboru 

VI. Zintegrowanie Preferuje się operacje zapewniające zintegrowanie 

podmiotów, zasobów lub celów. 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 

5 pkt - operacja zapewnia zintegrowanie 

podmiotów, zasobów 

lub celów. 

0 pkt - operacja nie zapewnia zintegrowania 

podmiotów, zasobów lub celów. 

Wniosek o udzielenie 

wsparcia w ramach LSR i 

Uzasadnienie zgodności 

operacji z lokalnymi 

kryteriami wyboru 



  

 

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.  

VII. Realizacja operacji 

przez partnerów 

społecznych lub 

organizacje pozarządowe 

Preferuje się operacje realizowane w pełni lub częściowo 

realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje 

pozarządowe. Kryterium realizacji operacji przez partnerów 

społecznych lub organizacje pozarządowe uznaje się za 

spełnione, jeśli partnerzy projektu zostaną wyłonieni w myśl 

ustawy wdrożeniowej art. 33. Poprzez partnera rozumie się 

nawiązanie stałej i w miarę możliwości oraz potrzeb 

sformalizowanej współpracy między instytucjami 

uczestniczącymi w realizacji operacji, przybierającej różne 

formy dostosowane do zakresu podmiotowego 

i przedmiotowego tej współpracy. 

10 pkt - operacja realizowana jest w pełni lub 

częściowo przez partnerów społecznych lub 

organizacje pozarządowe 

 

0 pkt - operacja nie realizowana jest w pełni 

lub częściowo przez partnerów społecznych 

lub organizacje pozarządowe 

Wniosek o udzielenie 

wsparcia w ramach LSR i 

Uzasadnienie zgodności 

operacji z lokalnymi 

kryteriami wyboru 

Maksymalna liczba punktów: 42 

 

KRYTERIA W ODNIESIENIU DO NABORÓW OGŁASZANYCH W ZAKRESIE OPERACJI FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO 

FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO  

Kryterium: Opis: Punktacja: Źródło weryfikacji: 

I. Doradztwo LGD   Preferuje się wnioskodawców korzystających z doradztwa 

biura LGD. Aby osoba lub podmiot uzyskała punkty za 

skorzystanie z doradztwa ma obowiązek skorzystać z niego 

w terminie od dnia ogłoszenia naboru wniosków na stronie 

internetowej LGD i nie później niż 3 dni kalendarzowe przed 

zakończeniem naboru wniosków.    

W trosce o wysoką, jakość składanych wniosków preferuje 

się, aby wnioskodawcy korzystali z doradztwa świadczonego 

przez pracowników biura LGD w zakresie przygotowania 

3 pkt. - Wnioskodawca korzystał z doradztwa 

biura LGD na etapie wnioskowania. 

0 pkt. - Wnioskodawca nie korzystał z 

doradztwa biura LGD  na etapie 

wnioskowania.             

Rejestr świadczonego 

doradztwa przez biuro LGD 



  

 

wniosku oraz załączników do wniosku.  

II. Oddziaływanie 

operacji na grupę 

defaworyzowaną 

zidentyfikowaną w LSR    

 

Preferuje się operacje oddziaływujące pozytywnie na grupę 

defaworyzowaną.  

Identyfikacja grup defaworyzowanych na obszarze LSR 

znajduje się Lokalnej Strategii Rozwoju w Rozdziale I. 

Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi”.  

 

3 pkt. - Operacja oddziaływuje pozytywnie na 

grupę defaworyzowaną.  

0 pkt. - Operacja nie oddziaływuje 

pozytywnie na żadną z grup 

defaworyzowanych.   

Wniosek o udzielenie 

wsparcia w ramach LSR i 

Uzasadnienie zgodności 

operacji z lokalnymi 

kryteriami wyboru 

III.Innowacyjność  

operacji    

Innowacyjny charakter operacji lub działań realizowanych 

w ramach operacji. Przez innowacyjność należy rozumieć 

zastosowanie lub wprowadzenie nowych lub ulepszonych 

produktów, procesów (technologii), metod organizacji lub 

marketingu poprzez praktyczne wykorzystanie lokalnych 

zasobów unikalnych i charakterystycznych na obszarze LSR 

(przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy 

społecznych). Innowacyjne może być ich nietypowe, 

niestandardowe wykorzystanie czy promocja.   

W przypadku nie stwierdzenia innowacyjnego charakteru 

operacji nie przyznaje się punktów. 

6 pkt. - Innowacyjność operacji na poziomie 

obszaru LSR.   

 

3 pkt. - Innowacyjność operacji na poziomie 

gminy członkowskiej LGD 

   

0 pkt. - Innowacyjność operacji na poziomie 

mniejszym niż obszar gminy członkowskiej 

LGD lub brak innowacyjności.   

Wniosek o udzielenie 

wsparcia w ramach LSR i 

Uzasadnienie zgodności 

operacji z lokalnymi 

kryteriami wyboru 

IV. Wpływ operacji na 

poprawę atrakcyjności 

turystycznej obszaru 

Preferuje się operacje mające pozytywny wpływ na poprawę 

atrakcyjności turystycznej obszaru. Przez operacje mające 

pozytywny wpływ na poprawę atrakcyjności turystycznej 

obszaru rozumie się operacje polegające na wybudowaniu lub 

wyremontowaniu obiektu, który zwiększy ofertę turystyczną 

miejscowości; zakupie sprzętu, urządzeń lub wyposażenia 

lokalu użytkowego, które zwiększą ofertę turystyczną 

miejscowości; zrealizowaniu działań promocyjnych lub 

aktywizujących, które mogą mieć pozytywny wpływ na 

wizerunek turystyczny miejscowości; rozwinięciu 

działalności okołoturystycznej.   

3 pkt. - Operacja pozytywnie wpływa na 

poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru.   

0 pkt. - Operacja ma neutralny wpływ na 

poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru.   

Wniosek o udzielenie 

wsparcia w ramach LSR i 

Uzasadnienie zgodności 

operacji z lokalnymi 

kryteriami wyboru 

V. Wnioskodawcą lub 

Partnerem 

LGD premiuje operacje realizowane przez organizacje 

pozarządowe lub w partnerstwie z organizacjami 

5 pkt. - Wnioskodawcą lub Partnerem jest Wniosek o udzielenie 

wsparcia w ramach LSR 



  

 

zaangażowanym w 

realizację operacji jest 

organizacja pozarządowa 

pozarządowymi. LGD zależy na rozwoju potencjału 

organizacji pozarządowych ze swego obszaru, stąd 

premiowane są takie organizacje.   

Wnioskodawca niebędący organizacją pozarządowo  załącza 

do wniosku o przyznanie pomocy umowę lub porozumienie 

określające reguły współpracy oraz zadania i obowiązki 

partnerów w związku z realizacją operacji, przy czym 

odpowiedzialność za całość projektu i jego rozliczanie 

spoczywa na wnioskodawcy.      

 

organizacja pozarządowa z obszaru LSR 

0 pkt. – Wnioskodawcą lub Partnerem nie jest 

organizacja pozarządowa.   

 

i Uzasadnienie zgodności 

operacji z lokalnymi 

kryteriami wyboru + Umowa 

lub porozumienie określające 

reguły współpracy oraz 

zadania i obowiązki 

partnerów w związku 

z realizacją operacji, przy 

czym odpowiedzialność za 

całość projektu i jego 

rozliczanie spoczywa na 

wnioskodawcy (nie dotyczy 

organizacji pozarządowych). 

VI. Komplementarność 

projektu 

Preferuje się operacje komplementarne i zintegrowane 

z innymi programami pomocowymi. W ramach LSR można 

wskazać komplementarność międzyprogramową, terytorialną 

bądź sektorową projektów LSR z innymi projektami 

realizowanymi ze środków ze środków europejskich (np.  

PROW 2014-2020, PO RYBY 2014-2020, RPO 2014-2020, 

programy współpracy transgranicznej) lub innych (np. FIO, 

Programy MKiDN), które zostały zrealizowane lub są w 

trakcie realizacji.  Weryfikacji podlegać będzie powiązanie 

projektu z innymi przedsięwzięciami, zarówno tymi 

zrealizowanymi, jak też z tymi, które są w trakcie realizacji, 

lub które dopiero zostały zaakceptowane do realizacji (bez 

względu na źródło finansowania czy też podmiot realizujący), 

w szczególności w następującym zakresie: czy przy realizacji 

projektu będą wykorzystywane efekty realizacji innego 

projektu, czy nastąpi wzmocnienie trwałości efektów jednego 

przedsięwzięcia realizacją innego, czy projekty są 

adresowane do tej samej grupy docelowej, tego samego 

terytorium, czy rozwiązują ten sam problem; czy realizacja 

jednego projektu jest uzależniona od przeprowadzenia innego 

10 pkt – wnioskodawca wykazał 

komplementarność z innymi projektami  

 

0 pkt – wnioskodawca nie wykazał 

komplementarności z innymi projektami 

 

Wniosek o udzielenie 

wsparcia w ramach LSR  + 

dodatkowe dokumenty 

wnioskodawcy 

potwierdzające 

komplementarność projektu  i 

Uzasadnienie zgodności 

operacji z lokalnymi 

kryteriami wyboru 



  

 

przedsięwzięcia; czy projekt jest elementem szerszej strategii 

realizowanej przez szereg projektów komplementarnych; czy 

projekt stanowi ostatni etap szerszego przedsięwzięcia lub 

kontynuację wcześniej realizowanych przedsięwzięć. 

Powyższe wynika m.in. z Rozporządzenia (WE) 1303/2013. 

VII. Zintegrowanie Preferuje się operacje zapewniające zintegrowanie 

podmiotów, zasobów lub celów. 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. 

5 pkt - operacja zapewnia zintegrowanie 

podmiotów, zasobów 

lub celów. 

0 pkt - operacja nie zapewnia zintegrowania 

podmiotów, zasobów lub celów. 
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VIII. Realizacja operacji 

uzupełniającej do 

interwencji planowanej 

do współfinansowania ze 

środków EFS RPO WP 

2014-2020 

Preferuje się operacje uzupełniające do interwencji 

planowanej do współfinansowania ze środków EFS w ramach 

RPO WP 2014-2020, tzn. realizuje co najmniej jeden cel o 

charakterze społecznym określony w RPO WP 2014-2020: 

1) Zapewnienie alternatywnych źródeł dochodów dla 

mieszkańców gmin, których rozwój uwarunkowany jest 

siecią Natura 2000, 

2) Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz 

zdolności do zatrudnienia 

3) Tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój 

przedsiębiorczości 

4) Ułatwienie godzenia życia zawodowego i prywatnego 

5) Podniesienie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności 

osób pracujących oraz ich dostosowanie do potrzeb 

10 pkt - operacja realizuje przynajmniej jeden 

cel o charakterze społecznym określony w 

RPO WP 2014-2020 

 

0 pkt - operacja nie realizuje żadnego z celów 

o charakterze społecznym określone w RPO 

WP 2014-2020. 
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regionalnej gospodarki 

6) Przedłużenie wieku aktywności zawodowej 

7) Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej 

8) Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty 

edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej 

na rozwój kompetencji kluczowych  

9)  Popularyzacja i podniesienie jakości oferty kształcenia 

ustawicznego oraz dostosowanie go do potrzeb rynku pracy 

10) Wzrost jakości i efektywności szkolnictwa zawodowego 

dostosowanego do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków 

pracy we współpracy z pracodawcami i przedsiębiorcami 

11) Poprawa integracji społecznej osób wykluczonym 

i zagrożonych wykluczeniem społecznym 

12) Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych 

13) Ułatwienie dostępu do zatrudnienia osób wykluczonych 

i zagrożonych wykluczeniem społecznym 

14) Poprawa dobrobytu społeczności lokalnych 

poprzez wzmocnienie kapitału społecznego i zwiększenie 

zaangażowania w rozwój lokalny 

IX. Realizacja operacji 

przez partnerów 

społecznych lub 

organizacje pozarządowe 

Preferuje się operacje realizowane w pełni lub częściowo 

realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje 

pozarządowe. Kryterium realizacji operacji przez partnerów 

społecznych lub organizacje pozarządowe uznaje się za 

spełnione, jeśli partnerzy projektu zostaną wyłonieni w myśl 

ustawy wdrożeniowej art. 33. Poprzez partnera rozumie się 

nawiązanie stałej i w miarę możliwości oraz potrzeb 

sformalizowanej współpracy między instytucjami 

uczestniczącymi w realizacji operacji, przybierającej różne 

formy dostosowane do zakresu podmiotowego 

i przedmiotowego tej współpracy. 

10 pkt - operacja realizowana jest w pełni lub 

częściowo przez partnerów społecznych lub 

organizacje pozarządowe 

 

0 pkt - operacja nie realizowana jest w pełni 

lub częściowo przez partnerów społecznych 

lub organizacje pozarządowe 
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Maksymalna liczba punktów: 55 

 


