Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020
L.P.

NAZWA KRYTERIUM

PUNKTACJA

OPIS KRYTERIÓW

1.

Przygotowanie operacji *

Przygotowanie operacji
(maksymalna liczba punktów – 5)

LGD preferuje wnioskodawców, którzy złożyli komplet
wymaganych dokumentów:
a) Dla projektów inwestycyjnych („twardych”):
• wszystkie
pozwolenia
formalno-prawne
związane z operacją
• aktualny kosztorys inwestorski,
b) Dla projektów nieinwestycyjnych („miękkich”):
• koncepcję/program
realizacji
określający
wszystkie elementy wchodzące w skład operacji
i wpływające na osiągnięcie zakładanych
wskaźników.

* dotyczy tylko przedsięwzięć:
1.1.2 – Rozwój przedsiębiorstw
1.2.1 – Tworzenie inkubatorów
przedsiębiorczości
2.1.1 – Rozwój infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej i kulturalnej,
2.1.2 – Rozwój infrastruktury komunikacyjnej
poprawiającej spójność terytorialną,
2.2.1 – Ochrona, promocja i rozwój produktów
lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego,
2.

Sposób przydzielania punktacji:

5 pkt – operacja przygotowana do realizacji
0 pkt – operacja nieprzygotowana do realizacji

Źródło weryfikacji: Wniosek wraz z załącznikami

Wsparcie dla osób z grup
defaworyzowanych poprzez ich
zatrudnienie*

Wsparcie dla osób z grup defaworyzowanych poprzez
ich zatrudnienie
(maksymalna liczba punktów – 1)

* dotyczy tylko przedsięwzięć:
1.1.1 – Tworzenie nowych przedsiębiorstw
1.1.2 – Rozwój przedsiębiorstw

Sposób przydzielania punktacji:

1 pkt – w wyniku realizacji operacji powstanie co najmniej
1 miejsce pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej, w
przypadku tworzenia nowych przedsiębiorstw może to być
zatrudnienie w formie samozatrudnienia.

LGD preferuje operacje, w których utworzone zostaną
miejsca pracy dla osób z grup defaworyzowanych.
Punkty zostaną przydzielone tylko w przypadku
zatrudnienia osób z grup defaworyzowanych na
podstawie samozatrudnienia, umowy o pracę lub
spółdzielczej umowy o pracę. W przypadku
samozatrudnienia należy do wniosku dołączyć
dokumenty potwierdzające spełnienie tego kryterium.
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0 pkt – w wyniku realizacji operacji nie powstanie miejsce
pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej
Grupy dafaworyzowane:
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne lub
poszukujące pracy,
• osoby młode do 35 r. ż.,
• Kobiety,
• osoby 50 +.

Źródło weryfikacji: Wniosek wraz z załącznikami,
dokumenty z PUP, dowód osobisty, świadectwo
ukończenia szkoły
3.

Tworzenie nowych miejsc pracy *
* dotyczy tylko przedsięwzięć:
1.1.1 – Tworzenie nowych przedsiębiorstw
1.1.2 – Rozwój przedsiębiorstw

Tworzenie nowych miejsc pracy
(maksymalna liczba punktów - 5)

Definicja utworzonego miejsca pracy jest tożsama
z definicją obowiązującą w przepisach PROW. Punktów
nie przydziela się za wypełnienie min. programowego.
Sposób przydzielania punktacji:
LGD preferuje operacje, które generują utworzenie
5 pkt – stworzenie min. 3 miejsc pracy w przeliczeniu na więcej niż 1 miejsca pracy.
pełne etaty średnioroczne
3 pkt – stworzenie min. 2 miejsc pracy w przeliczeniu na
etaty średnioroczne
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0 pkt – stworzenie 1 miejsca pracy, w tym
samozatrudnienie (min programu PROW 2014-2020,
zgodnie z wymogami rozporządzenia)

Źródło weryfikacji: Wniosek wraz z załącznikami
3. 4.

Operacja związana jest z wdrażaniem
rozwiązań proekologicznych w zakresie
ochrony środowiska lub/i przeciwdziałaniu
zmianom klimatu *

Operacja związana jest z wdrażaniem rozwiązań
proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i
przeciwdziałaniu zmianom klimatu
(maksymalna liczba punktów - 5)

* dotyczy tylko przedsięwzięć:
1.1.1 – Tworzenie nowych przedsiębiorstw
1.1.2 – Rozwój przedsiębiorstw

Sposób przydzielania punktacji:
5 pkt – operacja zawiera działanie proekologiczne
powiązane z celem projektu, które stanowi powyżej 10%
kosztów ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym
operacja związana jest z wdrażaniem rozwiązań
proekologicznych poprzez zastosowanie odnawialnych
źródeł energii
3 pkt - operacja zawiera działanie proekologiczne
powiązane z celem projektu, które stanowi od 5% do 10%
włącznie kosztów ujętych w zestawieniu rzeczowofinansowym

LGD preferuje operacje, które mają pozytywny wpływ na
środowisko
poprzez
zastosowanie
rozwiązań
proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i
przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Punktowane będą
operacje zakładające przynajmniej jedno z niżej
wymienionych działań:
• Inwestycje w instalacje wykorzystujące odnawialne
źródła energii (OZE), Instalacje wykorzystujące energię
słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika), jednostki
wykorzystujące energię geotermalną, pompy ciepła,
małe elektrownie wodne, elektrownie wiatrowe,
instalacje
wykorzystujące
biomasę,
instalacje
wykorzystujące biogaz.
• Inwestycje remontowe i/lub modernizacyjne związane
z poprawą utrzymania ciepła w budynku
(termomodernizacja).
•
Budowa budynków niskoenergetycznych (tzw.
pasywnych, zero energetycznych).

0 pkt – brak rozwiązań proekologicznych w operacji lub

działanie proekologiczne powiązane z celem projektu,
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stanowi mniej niż 5% kosztów ujętych w zestawieniu
rzeczowo-finansowym

Źródło weryfikacji: Wniosek (opis wraz z dokładnym
4.5.

Doradztwo biura

uzasadnieniem spełnienia warunku wskazanego
w kryterium) oraz zestawienie rzeczowo – finansowe.
Doradztwo biura
Punkt przyznawany jest Wnioskodawcy, który
(maksymalna liczba punktów – 1)
konsultował złożony projekt i korzystał z doradztwa biura
LGD w zakresie weryfikowanego projektu.

Sposób przydzielania punktacji:

1 pkt – wnioskodawca korzystał z doradztwa biura LGD na
etapie przygotowania wniosku
0 pkt – wnioskodawca nie korzystał z doradztwa biura LGD
na etapie przygotowania wniosku

Źródło weryfikacji: Dokumenty wewnętrzne biura LGD Karta beneficjenta
5.6.

Innowacyjność

Innowacyjność
(maksymalna liczba punktów – 5)

Sposób przydzielania punktacji:

5 pkt – operacja ma charakter innowacyjny na obszarze
całej LGD
3 pkt – operacja ma charakter innowacyjny co najmniej w
skali 1 gminy, będącej miejscem jej realizacji

LGD preferuje operacje innowacyjne, zgodnie z
definicją:
Innowacyjność – wdrożenie nowego na danym obszarze
lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi,
procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania
lub zmobilizowania (zintegrowanie, umocnienie)
istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych,
historycznych, kulturowych czy społecznych.
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0 pkt – operacja nie ma charakteru innowacyjnego

Źródło weryfikacji: Wniosek (dokładny opis
uzasadnienie innowacyjnego charakteru operacji)

6.7.

Racjonalność
i
zaplanowanych nakładów

Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do obszaru
LGD. Może to oznaczać zastosowanie rozwiązań
znanych
i i stosowanych na innych obszarach, jednak mających
charakter innowacyjny na terenie LGD. Będzie to np.
nowatorski sposób wykorzystania zasobów lokalnych,
rozwój nowych rodzajów produkcji i usług, zaspokajanie
potrzeb, które dotychczas były pomijane w
podejmowanych działaniach, modernizację tradycyjnych
form technologii, rozwój funkcji obszaru, nowatorski
sposób angażowania społeczności lokalnej itp.

adekwatność Racjonalność i adekwatność zaplanowanych nakładów LGD preferuje Wnioskodawców, którzy zaplanowali
(maksymalna liczba punktów – 6)
nakłady (finansowe, rzeczowe, osobowe) racjonalnie (na
poziomie cen rynkowych) i adekwatnie w odniesieniu do
Sposób przydzielania punktacji:
zaplanowanej operacji oraz znajdują one uzasadnienie
6 pkt – nakłady są racjonalne i adekwatne w odniesieniu do w załączonym biznes planie, ofertach i innych
zaplanowanej operacji
dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cen.
3 pkt – nakłady są racjonalne (przyjęte na poziomie cen
rynkowych) ale nie adekwatne w odniesieniu do
zaplanowanej operacji lub nakłady są adekwatne
w odniesieniu do zaplanowanej operacji ale przyjęty
poziom cen jest nieracjonalny,
0 pkt – nakłady są nieracjonalne i nieadekwatne
w odniesieniu do zaplanowanej operacji.
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Źródło weryfikacji: Wniosek, załączniki do wniosku
7. 8.

Miejsce realizacji operacji *
* dotyczy tylko przedsięwzięć:
2.1.1 – Rozwój infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej i kulturalnej,
2.1.2 – Rozwój infrastruktury komunikacyjnej
poprawiającej spójność terytorialną,
2.2.1 – Ochrona, promocja i rozwój produktów
lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego,

Miejsce realizacji operacji
(maksymalna liczba punktów – 3)

Sposób przydzielania punktacji:

3 pkt. – operacja realizowana będzie w miejscowości
zamieszkanej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców,
0 pkt. - operacja realizowana będzie w miejscowości
zamieszkanej przez 5 tys. mieszkańców lub więcej
mieszkańców.

LGD preferuje operacje realizowane w miejscowościach
zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców.
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie danych
pozyskanych z GUS lub z ewidencji ludności
poszczególnych gmin wchodzących w skład LGD wg
stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego
złożenie Wniosku o przyznanie pomocy.

Źródło weryfikacji: Wniosek, załączniki do wniosku
8. 9.

Czas realizacji operacji

Czas realizacji operacji
(maksymalna liczba punktów – 3)

Sposób przydzielania punktacji:

3 pkt. – czas realizacji operacji do 17 m-cy od dnia
złożenia przez Wnioskodawcę wniosku o przyznanie
pomocy
0 pkt. - czas realizacji operacji powyżej 17 m-cy od dnia
złożenia przez Wnioskodawcę wniosku o przyznanie
pomocy

Źródło weryfikacji: Wniosek, harmonogram realizacji
operacji

LGD preferuje Wnioskodawców, których czas realizacji
planowanej operacji będzie krótszy lub równy 17
miesiącom licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie
pomocy. W okres ten wliczono 5 miesięcy na ocenę
wniosku oraz 12 miesięcy na realizację planowanej
operacji zgodnie z załączonym harmonogramem.
Punkty są przyznawane jeżeli Wnioskodawca wykaże,
że zrealizuje operację w terminie do 12 miesięcy od
podpisania umowy o dofinansowanie oraz termin
zakończenia realizacji operacji w harmonogramie jest
tożsamy z planowanym terminem zakończenia operacji
we Wniosku o przyznanie pomocy.
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie
dołączonego do wniosku o przyznanie pomocy
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9. 10.

Doświadczenie w realizacji szkoleń
tematycznych *

Doświadczenie w realizacji szkoleń tematycznych
(maksymalna liczba punktów - 5)

* dotyczy tylko przedsięwzięć:
3.1.2 – Podnoszenie wiedzy mieszkańców w
tym w szczególności w zakresie ochrony
środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu
i innowacji

Sposób przydzielania punktacji:

harmonogramu realizacji operacji na wzorze
udostępnionym przez LGD.
LGD preferuje Wnioskodawców, którzy posiadają
udokumentowane doświadczenie w realizacji szkoleń w
zakresie tematycznym zgodnym z ogłoszeniem o
naborze.

5 pkt – udokumentowane doświadczenie Wnioskodawcy
w realizacji powyżej 5 szkoleń w zakresie tematycznym
zgodnym z ogłoszeniem o naborze
3 pkt – udokumentowane doświadczenie Wnioskodawcy
w realizacji od 3 do 5 szkoleń w zakresie tematycznym
zgodnym z ogłoszeniem o naborze
0 pkt – udokumentowane doświadczenie Wnioskodawcy
w realizacji mniej niż 3 szkoleń w zakresie tematycznym
zgodnym z ogłoszeniem o naborze

Źródło weryfikacji: Dokumenty potwierdzające
organizacje szkolenia np. certyfikaty, referencje,
zrealizowany program szkolenia.
10.11. Wnioskowana kwota pomocy*
* dotyczy tylko przedsięwzięć:
1.1.2 – Rozwój przedsiębiorstw

Wnioskowana kwota pomocy
(maksymalna liczba punktów - 5)

LGD preferuje operacje przewidujące niższą kwotę
pomocy od maksymalnej określonej w LSR.

Sposób przydzielania punktacji:
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5 pkt – wnioskowana kwota pomocy nie przekroczy
200.000,00 zł
3 pkt. - wnioskowana kwota pomocy mieści się w
przedziale powyżej 200.000,00 zł ale nie więcej niż
250.000,00 zł
0 pkt. – wnioskowana kwota pomocy mieści się w
przedziale powyżej 250.000,00 zł ale nie więcej niż
300.000,00 zł

Źródło weryfikacji: Wniosek, załączniki do wniosku
11.12. Doświadczenie w realizacji projektów o
charakterze podobnym do planowanej
operacji*
* dotyczy tylko przedsięwzięć:
2.1.1 – Rozwój infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej i kulturalnej,
2.1.2 – Rozwój infrastruktury komunikacyjnej
poprawiającej spójność terytorialną,
2.2.1 – Ochrona, promocja i rozwój produktów
lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego,

Doświadczenie w realizacji projektów o charakterze
podobnym do planowanej operacji
(maksymalna liczba punktów - 5)

LGD preferuje Wnioskodawców, którzy posiadają
udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów
o charakterze podobnym do planowanej operacji.

5 pkt – Wnioskodawca posiada udokumentowane
doświadczenie w realizacji 3 lub więcej projektów o
charakterze podobnym do planowanej operacji
3 pkt – Wnioskodawca posiada udokumentowane
doświadczenie w realizacji co najmniej 2 projektów o
charakterze podobnym do planowanej operacji
0 pkt – Wnioskodawca posiada udokumentowane
doświadczenie w realizacji 1 projektu lub nie posiada
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doświadczenia w realizacji projektów o charakterze
podobnym do planowanej operacji

Źródło weryfikacji: Dokumenty potwierdzające realizację
projektów o podobnym charakterze np. dokumentacja
techniczna zrealizowanych inwestycji, umowa o
dofinansowaniu danego projektu, inne dokumenty
potwierdzające realizację projektów.

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 40% maksymalnej liczby punktów dostępnych w ramach danego przedsięwzięcia:
- przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw - maksymalna liczba punktów: 26 21 pkt, wymagane minimum: 11 9 pkt,
- przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój przedsiębiorstw - maksymalna liczba punktów: 36 31 pkt, wymagane minimum: 15 13 pkt,
- przedsięwzięcie 1.2.1 Tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości - maksymalna liczba punktów: 20 pkt, wymagane minimum: 8 pkt,
- przedsięwzięcie 2.1.1 Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej - maksymalna liczba punktów: 28 pkt., wymagane minimum: 12 pkt,
- przedsięwzięcie 2.1.2 Rozwój infrastruktury komunikacyjnej poprawiającej spójność terytorialną - maksymalna liczba punktów: 28 pkt., wymagane minimum: 12 pkt,
- przedsięwzięcie 2.2.1 Ochrona, promocja i rozwój produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego - maksymalna liczba punktów: 28 pkt., wymagane minimum: 12 pkt,
- przedsięwzięcie 3.1.2 Podnoszenie wiedzy mieszkańców w tym w szczególności w zakresie ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu i innowacji maksymalna liczba punktów: 20 pkt, wymagane minimum: 8 pkt,
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