
                                                          

 

Załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze nr 1/2016 

 

Słowniczek do Lokalnych kryteriów wyboru operacji 

 

Lokalne kryteria wyboru operacji określają preferencje dla poszczególnych typów operacji i 

wnioskodawców w zakresie realizacji operacji na obszarze LGD. Lokalne kryteria wyboru są 

obiektywne, mierzalne, niedyskryminujące i przejrzyste. Lokalne kryteria dzielą się na kryteria wyboru 

operacji oraz kryteria premiujące odrębne dla każdego celu ogólnego.  

Lokalne kryteria wyboru operacji przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i jak najszybszego 

osiągnięcia wskaźników. Wyjaśnienie do lokalnych kryteriów wyboru: 

Przygotowanie operacji – ma zapewnić jak najszybszy proces weryfikacji wniosku, jak najszybsze 

rozpoczęcie jego realizacji i tym samym zakończenie operacji. LGD będzie preferowało 

wnioskodawców, którzy złożyli komplet dokumentów możliwych do uzyskania na dzień złożenia 

wniosku. Dla operacji inwestycyjnych zakłada się skompletowanie dokumentacji związanych z 

pozwoleniami formalno-prawnymi związanych z operacją. Dla operacji nie inwestycyjnych 

wnioskodawca przedstawia koncepcję/program realizacji określający wszystkie elementy wchodzące 

w skład operacji i wpływające na osiągnięcie zakładanych wskaźników – załącznik dodatkowy do 

wniosku. 

Wsparcie dla osób z grup defaworyzowanych – LGD preferuje operacje, w których utworzone zostanie 

nowe przedsiębiorstwo przez osoby należące do grup defaworyzowanych lub w przypadku istniejących 

przedsiębiorstw, o pomoc będą się ubiegać przedsiębiorcy należący do grup defaworyzowanych. W 

przypadku spółek każdy ze wspólników spółki powinien należeć do danej grupy defaworyzowanej (aby 

otrzymać punkty każdy ze wspólników musi spełniać warunki wskazane w ramach danej grupy 

defaworyzowanej). 

Osoby o niskich kwalifikacjach – osoby, które zakończyły edukacje na poziomie: szkoły podstawowej, 

gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum uzupełniającego, 

zasadniczej szkoły zawodowej. 

Tworzenie nowych miejsc pracy – definicja miejsca pracy jest tożsama z definicja obowiązującą w 

przepisach PROW. Punktów nie przydziela się za wypełnienie min. programowego. LGD preferuje 

operacje, które generują utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy. 5 pkt przydzielane jest w przypadku 

stworzenia więcej niż 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (min. 3 pełne etaty 

lub więcej). 3 pkt przydzielone będą w przypadku utworzenia jedynie dwóch miejsc pracy w 

przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne. 

Operacja związana jest z wdrażaniem rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska 

lub/i przeciwdziałaniu zmianom klimatu – LGD preferuje operacje, które mają pozytywny wpływ na 

środowisko poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i 

przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Preferowane są operacje wykorzystujące OZE, poprawiające 



parametry powietrza, wody, gleby, żywności itp. Wnioskodawca w dokumentach aplikacyjnych opisuje 

zastosowanie rozwiązań proekologicznych, które są uzasadnione zakresem operacji. Punktowane będą 

operacje, które przewidują rozwiązania proekologiczne zastosowane w stosunku do obecnie 

używanych rozwiązań nie sprzyjających ochronie środowiska. W kryterium tym możliwe jest uzyskanie 

5 pkt. 

Doradztwo biura – punkt przyznawany jest Wnioskodawcy, który konsultował złożony projekt i 

korzystał z doradztwa biura LGD w zakresie weryfikowanego projektu. Możliwość zdobycia 1 pkt przez 

Wnioskodawcę.  

 

Innowacyjność – 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. Ocenianie jest 

nowatorstwo w odniesieniu do obszaru LGD. Może to oznaczać zastosowanie rozwiązań znanych 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, 

zaspokojenie potrzeb, które dotychczas były pomijane w podejmowanych działalnościach, 

modernizację tradycyjnych form technologii, rozwój obszaru, nowatorski sposób angażowania 

społeczności lokalnej itp.  

 

Kryteria premiujące dla celu ogólnego nr 1 „Rozwój przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia na 

obszarze LGD „Dolina Soły” do 2023r.” 

Wykorzystanie zasobów lokalnych przyrodniczych, kulturowych, historycznych – LGD preferuje 

operacje, które opierają się na wykorzystaniu lokalnych zasobów oraz ich wykorzystanie jest 

uzasadnione zakresem operacji. Wyżej oceniane będą operacje, które łączą wykorzystanie różnych 

zasobów z terenu LGD.  

Racjonalność i adekwatność zaplanowanych nakładów – LGD preferuje Wnioskodawców, którzy 

zaplanowali nakłady (finansowe, rzeczowe, osobowe) racjonalnie (na poziomie cen rynkowych) i 

adekwatnie w odniesieniu do zaplanowanej operacji oraz znajdują one uzasadnienie w załączonym 

biznes planie, ofertach i innych dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cen. 6 pkt będą 

przyznane Wnioskodawcom gdzie wszystkie nakładany będą racjonalne i adekwatne w odniesieniu do 

zaplanowanej operacji. 3 pkt będą przyznane jeżeli wszystkie nakłady są racjonalne (przyjęte na 

poziomie cen rynkowych) ale nie wszystkie są adekwatne w odniesieniu do zaplanowanej operacji lub 

też nakłady są adekwatne w odniesieniu do zaplanowanej operacji ale przyjęty poziom cen jest 

nieracjonalny. 

 

Kryteria premiujące dla celu ogólnego nr 2 „Wzrost atrakcyjności gospodarczej i turystycznej na 

obszarze LGD „Dolina Soły” do 2023r.”  

Miejsce realizacji operacji – LGD preferuje operacje realizowane w miejscowościach zamieszkałych 

przez mniej niż 5 tyś. mieszkańców. Zgodnie z wymogami PROW 2014 - 2020 preferowane będą 

operacje dot. infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej realizowane w 

miejscowościach zamieszkiwanych przez mniej niż 5.000 mieszkańców. Dane ludnościowe będą 



weryfikowane na podstawie danych dot. liczby mieszkańców miejscowości z urzędów gmin wg. stanu 

z końca roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie operacji.  

Wpływ operacji na wzmacnianie infrastruktury turystycznej, kulturalnej, edukacyjnej i sportowej 

obszaru LGD – LGD preferuje operacje ukierunkowane na tworzenie warunków do rozwoju turystyki, 

kultury, rekreacji i sportu poprzez zagospodarowanie terenów o dużym potencjale turystycznym 

obszaru LGD oraz podnoszenie poziomu estetyki przestrzeni publicznej i obiektów znaczących lub 

charakterystycznych dla danego obszaru.  

 

Kryteria premiujące dla celu ogólnego nr 3 „Rozwój kapitału społecznego obszaru LGD „Dolina Soły” 

do 2023r. 

Doświadczenie w realizacji szkoleń tematycznych – LGD preferuje Wnioskodawców, którzy posiadają 

udokumentowane znaczne doświadczenie w realizacji szkoleń. Aby móc uzyskać punkty w danym 

kryterium Wnioskodawca powinien przedstawić dokumenty potwierdzające organizacje szkolenia 

takie jak certyfikaty, referencje, zrealizowany program szkolenia.  

Liczba szkoleń prowadzonych na obszarze LGD – preferowane będą operacje, w których szkolenia 

będą odbywały się w takiej samej ilości na terenie każdej z 5 gmin członkowskich np. przy założeniu 10 

szkoleń Wnioskodawca otrzyma 1 pkt gdy zorganizuje po dwa szkolenia w każdej gminie.  

 

 

 

 


