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LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI  

WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW  

L.p. Kryteria wspólne dla wszystkich operacji 

1 Ryzyko niezrealizowania operacji jest niewielkie  – 30 pkt. 
 
Opis operacji oraz biznesplan (jeżeli jest wymagany) wskazują na spójność, logiczność 
i wykonalność operacji – planowane działania są w stanie przynieść zakładane rezultaty.  
W wyniku oceny można uzyskać 30 pkt – spełnienie kryterium lub 0 pkt – niespełnienie kryterium. 

2 Operacja jest efektywna finansowo – 20 pkt. 
 
Nakłady finansowe i pracy są proporcjonalne do założonych efektów operacji. 
W wyniku oceny można uzyskać 20 pkt – spełnienie kryterium lub 0 pkt – niespełnienie kryterium. 

3 Operacja jest ukierunkowana na zaspokojenie potrzeb grupy defaworyzowanej ze względu na 
dostęp do rynku pracy – 10 pkt.  
 
Przedstawiciele określonych w LSR grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy 
uzyskają w jej rezultacie zatrudnienie lub podejmą działalność gospodarczą. 
W wyniku oceny można uzyskać 10 pkt – spełnienie kryterium lub 0 pkt – niespełnienie kryterium. 

4 Operacja jest ukierunkowana na zaspokojenie potrzeb grupy defaworyzowanej z innego niż 
dostęp do rynku pracy względu – 10 pkt.  
 
Przedstawiciele określonych w LSR grup defaworyzowanych są uczestnikami działań planowanych 
w ramach operacji lub odnoszą bezpośrednie korzyści z ich realizacji. 
W wyniku oceny można uzyskać 10 pkt – spełnienie kryterium lub 0 pkt – niespełnienie kryterium. 

5 Operacja ma w warunkach obszaru LSR innowacyjny charakter:  
a) operacja wykazuje innowacyjny charakter na terenie miejscowości – 5 pkt, 
b) operacja wykazuje innowacyjny charakter na terenie gminy – 7 pkt, 
c) operacja wykazuje innowacyjny charakter na terenie LGD – 10 pkt. 

 
Operacja w innowacyjny sposób (stanowiąc innowację społeczną, organizacyjną, marketingową lub 
technologiczną) przyczynia się do rozwiązywania problemów lub zaspokajania potrzeb 
zidentyfikowanych w LSR. Efektem operacji jest korzystna zmiana dla obszaru. Opis operacji 
wskazuje na konkretną zmianę, np. Wnioskodawca: 

 wprowadzi nowe wyroby, technologie, rozwiązania, lub 

 zaproponuje ciekawe, nietypowe wykorzystanie produktów i usług lokalnych, lub 

 wprowadzi nową udoskonaloną metodę produkcji, lub 

 otworzy nowe rynki zbytu, lub 

 zastosuje nowe sposoby sprzedaży, zakupów, lub 

 zakłada wykorzystanie wspólnej wizualizacji, utworzenie sieci na obszarze LGD, lub 

 zastosuje nowe surowce, półfabrykaty, lub 

 wprowadzi nowe rozwiązania w ramach stosowanych procesów, organizacji pracy, 
produkcji. 

 
Innowacyjność operacji oznacza zastosowanie metod, środków, technologii niestosowanych 
dotychczas lub stosowanych jednostkowo (np. tylko w jednej gminie) na obszarze LGD lub 
adresowanie operacji do grupy docelowej nie będącej lub będącej jednostkowo (np. tylko w jednej 
gminie) adresatem analogicznych działań. 
 
W wyniku oceny można uzyskać 5 lub 7 lub 10 pkt – spełnienie kryterium (punkty się nie sumują) lub 
0 pkt – niespełnienie kryterium. 
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6 Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu – 
10 pkt. 
 
W ramach operacji wykorzystane zostaną technologie lub rozwiązania sprzyjające ochronie 
środowiska lub klimatu, bądź operacja będzie służyć rozwojowi niskoemisyjnej gospodarki (np. 
transportu rowerowego, transportu zbiorowego itp.). 
W wyniku oceny można uzyskać 10 pkt – spełnienie kryterium lub 0 pkt – niespełnienie kryterium. 

7 Operacja ma wpływ na rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej: 
a) w ramach operacji powstaną elementy infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub 

kulturalnej – 5 pkt. 
b) operacja w zakresie infrastruktury realizowana jest w miejscowości/-ach zamieszkałej/-

ych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców – 5 pkt. 
 
W wyniku oceny można uzyskać 5 lub 10 pkt (punkty się sumują) – spełnienie kryterium lub 0 pkt – 
niespełnienie kryterium. 

8 Operacja jest realizowana we współpracy z innymi podmiotami – 10 pkt. 
 
Z opisu operacji wynika, że oprócz wnioskodawcy w jej realizacji aktywnie uczestniczy co najmniej 1 
partner, wnoszący w nią swój potencjał lub/i zwiększający rezultaty/oddziaływanie operacji. 
W wyniku oceny można uzyskać 10 pkt – spełnienie kryterium lub 0 pkt – niespełnienie kryterium. 

9 Operacja dotyczy co najmniej jednego z następujących tematów: 
a) promocja przetwórstwa lokalnego – 2 pkt, 
b) działania promocyjne obejmujące cały obszar LGD – 3 pkt, 
c) nawiązywanie do tradycji architektonicznych regionu – 3 pkt, 
d) wykorzystanie zasobów lokalnych: przyrodniczych, kulturowych lub historycznych – 

5 pkt, 
e) zachowanie elementów dziedzictwa kulturowego lub historycznego obszaru – 2 pkt, 
f) świadczenie usług turystycznych lub rekreacyjnych na terenie LGD – 2 pkt, 
g) wzbogacenie oferty turystycznej obszaru LGD – 3 pkt, 
h) integracja lokalnej społeczności i aktywizacja mieszkańców obszaru LGD w celu realizacji 

projektów nakierowanych na rozwój miejscowości, gminy, miasta, obszaru LGD – 5 pkt. 
 
W wyniku oceny można uzyskać od 2 do 25 pkt (punkty się sumują) – spełnienie kryterium lub 0 pkt 
– niespełnienie kryterium. 

10 Zasięg oddziaływania operacji: 
a) operacja obejmuje tylko jedną miejscowość – 2 pkt. 
b) operacja obejmuje kilka miejscowości w gminie lub 1 gminę – 5 pkt. 
c) operacja obejmuje więcej niż 1 gminę – 10 pkt. 
d) operacja obejmuje cały obszar LGD lub wykracza poza jej obszar – 15 pkt. 

 
Preferowane będą operacje, które swoim zasięgiem będą obejmowały obszar całej LGD, będą 
dotyczyły zasobów całego obszaru, angażowały mieszkańców całego obszaru. 
W wyniku oceny można uzyskać 2 lub 5 lub 10 lub 15 pkt (punkty się nie sumują) – spełnienie 
kryterium lub 0 pkt – niespełnienie kryterium. 

 Kryteria dodatkowe 

11 Wnioskodawca, który złożył wniosek o wybór operacji zrealizował co najmniej jedną operację 
porównywalną pod względem zakresu, wartości, grupy docelowej lub formy realizacji – 10 pkt. 
 
Opis wskazuje, że operacja będzie realizowana przez podmiot doświadczony. 
Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli operacja jest porównywalna w jednym z czterech 
wymienionych elementów. 
Kryterium nie ma zastosowania dla premii na podjęcie działalności gospodarczej.  
W wyniku oceny można uzyskać 10 pkt – spełnienie kryterium lub 0 pkt – niespełnienie kryterium. 

12 Wkład własny Wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy określoną w PROW 2014-2020: 
- do 15% włącznie – 3 pkt.  
- do 30% włącznie – 7 pkt.  



- powyżej 30% – 10 pkt.  
 
Udział dotacji ze środków PROW w ogólnej wartości kosztów kwalifikowanych operacji jest niższy 
niż wartości określone przez odpowiednie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Kryterium nie ma zastosowania do operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej oraz 
dla operacji składanych przez jednostki sektora finansów publicznych. 
W wyniku oceny można uzyskać 3 lub 7 lub 10 pkt – spełnienie kryterium lub 0 pkt – niespełnienie 
kryterium. 

13 Operacja generuje nowe miejsca pracy: 
a) w rezultacie realizacji operacji nie powstaną miejsca pracy lub powstanie mniej niż 

1 miejsce pracy – 0 pkt, 
b) w rezultacie realizacji operacji powstanie 1 miejsce pracy - 10 pkt, 
c) w rezultacie realizacji operacji powstanie co najmniej  2 miejsca pracy - 20 pkt.  

 
Pod pojęciem „miejsce pracy” rozumie się jeden pełny średnioroczny etat. 
Kryterium ma zastosowanie do operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej oraz 
z zakresu rozwijania działalności gospodarczej. 
W wyniku oceny można uzyskać 10 lub 20 pkt – spełnienie kryterium lub 0 pkt – niespełnienie 
kryterium. 

14 Operacja dotyczy założenia działalności, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne 
(wytwarzane na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju) – 10 pkt. 
 
Kryterium ma zastosowanie do operacji dotyczących premii na podjęcie działalności gospodarczej. 
W wyniku oceny można uzyskać 10 pkt – spełnienie kryterium lub 0 pkt – niespełnienie kryterium. 

 
 

Operacja może zostać wybrana do dofinansowania w przypadku niespełnienia części z kryteriów. 

Ocena operacji odbywa się poprzez wypełnienie kart oceny według lokalnych kryteriów wyboru. 

Warunkiem wyboru operacji do wsparcia jest osiągnięcie w wyniku oceny zespołowej wniosku (średnia 
arytmetyczna z ocen indywidualnych) limitu co najmniej 50 % maksymalnej możliwej do uzyskania 
przez wniosek liczby punktów. 
 
OPERACJE NIE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: 
 

1) składane przez jednostki sektora finansów publicznych: kryteria nr 1 – 11, 
a) maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia: 160 pkt. 
b) minimalna ilość punktów niezbędnych do wyboru operacji: 80  pkt. 

 
2) składane przez pozostałych wnioskodawców: kryteria nr 1 – 12, 

a) maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia: 170 pkt. 
b) minimalna ilość punktów niezbędnych do wyboru operacji: 85 pkt. 

 
 
OPERACJE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:  
 

1) podejmowanie działalności gospodarczej: kryteria nr 1 – 10 oraz nr 13 – 14, 
a) maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia: 180 pkt. 
b) minimalna ilość punktów niezbędnych do wyboru operacji: 90 pkt. 

 
2) rozwijanie działalności gospodarczej oraz pozostałe operacje z zakresu przedsiębiorczości: 

kryteria nr 1 – 13, 
a) maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia: 190 pkt.  
b) minimalna ilość punktów niezbędnych do wyboru operacji: 95 pkt. 

 
 



 
PROCEDURA USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI 

 
1. Rada Stowarzyszenia jest organem decyzyjnym, do którego wyłącznej kompetencji należy wybór 

operacji i ustalanie kwoty wsparcia oraz, w stosownych przypadkach, przedkładanie wniosków do 
podmiotu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem 
z art. 34 ust. 3 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  Rady (UE) Nr 1303/2013  z dnia 
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, które mają być 
realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju.  

2. Wybór operacji następuje na podstawie lokalnych kryteriów wyboru. Lokalne kryteria wyboru 
zatwierdza Walne Zebranie Członków. 

3. Lokalne kryteria wyboru mogą być zmienione na pisemny wniosek: 

 Zarządu LGD, 

 Komisji Rewizyjnej, 

 co najmniej 10 członków LGD AKTYWNI RAZEM. 
4. Wniosek o zmianę lokalnych kryteriów wyboru składa się wraz z uzasadnieniem do Zarządu 

Stowarzyszenia.  
5. Zarząd przygotowuje projekt zmiany lokalnych kryteriów wyboru i przedstawia Walnemu Zebraniu 

do zatwierdzenia. 
6. W przypadku uwzględnienia zmiany lokalnych kryteriów wyboru będą one obowiązywać dla 

konkursów ogłoszonych po dniu zatwierdzenia zmian. 
7. Zarząd może dokonać zmian kryteriów wyboru operacji, zgodnie z przyjętymi przez Walne Zebranie 

Członków kierunkami LSR, wynikających z wezwań Instytucji Zarządzającej, Instytucji Wdrażającej, 
wyników monitoringu, ewaluacji i oceny własnej wdrażania LSR lub wynikających ze zmian aktów 
prawnych i innych dokumentów dotyczących wdrażania Podejścia Leader w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 
GRUPY DEFAWORYZOWANE, DO KTÓRYCH KIEROWANE JEST WSPARCIE W RAMACH LSR 

1) Bezrobotni, zwłaszcza młodzi i grupa 50+ (brak pracy i wynikająca z niego degradacja ekonomiczna 
i społeczna) 

2) Dzieci i młodzież (ograniczone możliwości kształcenia i rozwoju osobistego)  
3) Osoby w wieku 50+, w tym kobiety (częste wykluczenie zawodowe i społeczne)  
4) Osoby ubogie i niepełnosprawne (wykluczenie ekonomiczne i społeczne, świadoma lub 

nieświadoma dyskryminacja). 
 
Grupy defaworyzowane (GD) będą wspierane poprzez zwrócenie uwagi społeczności lokalnych na ich 
potrzeby, aktywizację społeczną i integrację, rozwój osobisty, promocję na rynku pracy, wspieranie 
dotacjami działań realizujących ich potrzeby, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań ich problemów. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            


