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Lokalne kryteria wyboru operacji własnych 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. Wykorzystanie lokalnych 
produktów dziedzictwa 
kulturowego, historycznego 
lub przyrodniczego 

Wykorzystanie lokalnych produktów dziedzictwa kulturowego, 
historycznego lub przyrodniczego  
(maksymalna liczba punktów – 4) 
 
Sposób przydzielania punktacji: 
1 pkt – operacja wykorzystuje/ dotyczy lokalnych produktów/ usług 
 
1 pkt –  operacja wykorzystuje/ dotyczy lokalnego dziedzictwa kulturowego 
 
1 pkt –  operacja wykorzystuje/ dotyczy lokalnego dziedzictwa historycznego 
 
1 pkt –  operacja wykorzystuje/ dotyczy dziedzictwa przyrodniczego 
 
0 pkt – operacja nie wykorzystuje/ dotyczy żadnego z w/w zasobów 
 
Uwaga: punkty sumują się 
 
Źródło weryfikacji: Wniosek wraz z załącznikami 

Ocenie podlega stopień wykorzystania przez 
operację lokalnych produktów lub usług, 
dziedzictwa kulturowego, historycznego, 
przyrodniczego. Preferowane są operacje, które  
w jak największym stopniu opierają działania na 
zasobach lokalnych i dziedzictwie terenu LGD. 

2. Zaangażowanie społeczne  
 

Zaangażowanie społeczne  
(maksymalna liczba punktów – 2) 

LGD preferuje operacje realizowane w oparciu  
o partnerstwo lub wolontariat. 
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Sposób przydzielania punktacji: 
1 pkt – wnioskodawca przewiduje współpracę wolontariuszy przy realizacji 
operacji 
 
1 pkt – wnioskodawca przewiduje współpracę partnerów przy realizacji 
operacji 
 
0 pkt – wnioskodawca nie przewiduje zaangażowania w realizację operacji 
wolontariuszy i partnerów 
 
Uwaga: punkty sumują się 
 
Źródło weryfikacji: Wniosek (dokładny opis na czym wolontariat lub 
partnerstwo ma polegać, obowiązki każdej ze stron), umowa o partnerstwie 
lub wolontariacie 

3. Racjonalność i adekwatność 
zaplanowanych nakładów 
 

Racjonalność i adekwatność zaplanowanych nakładów 
(maksymalna liczba punktów – 6) 
 
Sposób przydzielania punktacji: 
6 pkt – nakłady są racjonalne i adekwatne w odniesieniu do zaplanowanej 
operacji 
 
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, 

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. 
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0 pkt – nakłady są nieracjonalne i nieadekwatne w odniesieniu do 
zaplanowanej operacji. 
 
Źródło weryfikacji: Wniosek wraz z załącznikami 

4. Dotychczasowa współpraca 
Wnioskodawcy z 
instytucjami kultury lub 
organizacjami 
pozarządowymi z obszaru 
LGD Dolina Soły w zakresie 
wzmacniania potencjału 
produktów i usług lokalnych, 
promocji produktu lokalnego 
lub aktywizacji mieszkańców 
 
 

Dotychczasowa współpraca Wnioskodawcy z instytucjami kultury lub 
organizacjami pozarządowymi z obszaru LGD Dolina Soły w zakresie 
wzmacniania potencjału produktów i usług lokalnych, promocji produktu 
lokalnego lub aktywizacji mieszkańców 
(maksymalna liczba punktów - 5) 
 
Sposób przydzielania punktacji: 
 
5 pkt – udokumentowana współpraca Wnioskodawcy z co najmniej jedną 
instytucją z każdej z 5 gmin z obszaru LGD 
 
3 pkt – udokumentowana współpraca Wnioskodawcy z instytucjami kultury lub 
organizacjami pozarządowymi z obszaru co najmniej 1 gminy  
 
0 pkt – brak udokumentowanej współpracy z instytucjami kultury lub 
organizacjami pozarządowymi z obszaru LGD 
 
Źródło weryfikacji: Dokumenty potwierdzające dotychczasową współpracę  
i opisujące zakres współpracy np. umowa o współpracy listy rekomendacyjne. 

LGD preferuje Wnioskodawców, którzy 
współpracowali z instytucjami kultury lub 
organizacjami pozarządowymi z obszaru LGD 
Dolina Soły w zakresie wzmacniania potencjału 
produktów i usług lokalnych, promocji produktu 
lokalnego lub aktywizacji mieszkańców. 

5. Doświadczenie 
Wnioskodawcy w realizacji 
projektów 

Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektów 
współfinansowanych ze środków zewnętrznych  
(maksymalna liczba punktów - 5) 
 

LGD preferuje Wnioskodawców, którzy posiadają 
udokumentowane doświadczenie w realizacji 
projektów współfinansowanych ze środków 
zewnętrznych 
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współfinansowanych ze 
środków zewnętrznych  

 
Sposób przydzielania punktacji: 
 
5 pkt – Wnioskodawca posiada udokumentowane doświadczenie  
w realizacji 3 lub więcej projektów współfinansowanych ze środków 
zewnętrznych 
 
3 pkt – Wnioskodawca posiada udokumentowane doświadczenie  
w realizacji co najmniej 2 projektów współfinansowanych ze środków 
zewnętrznych 
 
0 pkt – Wnioskodawca posiada udokumentowane doświadczenie  
w realizacji 1 projektu lub nie posiada doświadczenia w realizacji projektów 
współfinansowanych ze środków zewnętrznych 
 
Źródło weryfikacji: Dokumenty potwierdzające realizację projektów 
współfinansowanych ze środków zewnętrznych np. umowa  
o dofinansowaniu danego projektu, wniosek o płatność, inne dokumenty 
potwierdzające realizację projektów. 

 

6. Intensywność wsparcia Intensywność wsparcia (maksymalna liczba punktów – 5)  
 
Sposób przydzielania punktacji: 
5 pkt -  jeżeli wkład własny Beneficjenta jest na poziomie powyżej 20% 
 
3 pkt – jeżeli wkład własny Beneficjenta jest na poziomie powyżej 10% do 20% 
 
0 pkt – jeżeli wkład własny Beneficjenta jest na poziomie do 10% 

Preferuje się operacje w których wysokość kwoty 
dofinansowania jest niższa od maksymalnej kwoty 
przewidzianej dla danego działania w LSR (95% 
dla operacji własnych). Powyższe liczy się od 
kosztów kwalifikowalnych wkładu własnego. 
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Źródło weryfikacji: wniosek wraz z załącznikami. 

7. Zaangażowanie grup 
defaworyzowanych 
 

Zaangażowanie grup defaworyzowanych  
(maksymalna liczba punktów - 1) 
 
 
Sposób przyznawania punktacji: 
1 pkt – w realizację operacji zostaną zaangażowane osoby z grup 
defaworyzowanych bądź operacja jest skierowana do osób z grup 
defaworyzowanych; 
 
0 pkt – w realizację operacji nie zostaną zaangażowane osoby z grup 
defaworyzowanych, bądź operacja nie jest skierowana do osób z grup 
defaworyzowanych. 
 
Źródło weryfikacji: wniosek wraz z załącznikami. 

LGD preferuje operacje, w których zaangażowane 
zostaną osoby z grup defaworyzowanych. 
Punkty zostaną przydzielone tylko w przypadku 
gdy Wnioskodawca wykaże we wniosku  
i załącznikach: 

• zaangażowanie osób z grup 
defaworyzowanych lub 

• że Beneficjentami projektu będą osoby 
należące do grup defaworyzowanych. 

 


