
 
LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI  

Kryteria dostępu (warunkujące możliwość skorzystania ze wsparcia): 

Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym konkursu, w ramach którego ubiega się o wsparcie 

Operacja przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej 1 wskaźnika produktu, przynajmniej 1 
wskaźnika rezultatu oraz przynajmniej 1 wskaźnika oddziaływania LSR. 
W opisie operacji wskazane są realizowane przez nią wskaźniki LSR, a zakres i cele operacji 
potwierdzają adekwatność wskazanych wskaźników. 

Operacja generuje przynajmniej 1 nowe miejsce pracy (kryterium dostępu dla operacji 
polegających na podejmowaniu lub rozwijaniu działalności gospodarczej 

 
 
Kryteria fakultatywne: 

Ryzyko niezrealizowania operacji jest niewielkie  – 30 pkt. 
Opis operacji wskazuje, że jest realizowana przez podmiot doświadczony w dotyczącym operacji 
obszarze merytorycznym i pokazuje spójność, logiczność i wykonalność operacji – planowane 
działania są w stanie przynieść zakładane rezultaty.  

Operacja jest efektywna finansowo – 20 pkt. 
Nakłady finansowe i pracy są proporcjonalne do założonych efektów operacji 

Operacja generuje nowe miejsca pracy 
W rezultacie realizacji operacji powstanie przynajmniej 1 miejsce pracy - 10 pkt.  
W rezultacie realizacji operacji powstanie więcej niż 1miejsce pracy - 20 pkt.  

Wkład własny Wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy określoną w PROW 2014-2020: 
- do 15% włącznie - 5 pkt.  
- do 30% włącznie - 10 pkt.  
- powyżej 30% - 15 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. 

Operacja jest ukierunkowana na zaspokojenie potrzeb grupy defaworyzowanej ze względu na 
dostęp do rynku pracy, określonych w LSR – 10 pkt.  
Przedstawiciele grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy uzyskają w jej 
rezultacie zatrudnienie lub zwiększą swoje szanse na zatrudnienie lub rozpoczęcie działalności 
gospodarczej. 

Operacja jest ukierunkowana na zaspokojenie potrzeb grupy defaworyzowanej z innego niż 
dostęp do rynku pracy względu, określonej w LSR -  15 pkt. 
Przedstawiciele grup defaworyzowanych są uczestnikami działań planowanych w ramach operacji 
lub odnoszą bezpośrednie korzyści z ich realizacji. 

Operacja ma w warunkach obszaru LSR innowacyjny charakter - 20 pkt. 
Operacja w innowacyjny sposób (stanowiąc innowację społeczną, organizacyjną, marketingową lub 
technologiczną) przyczynia się do rozwiązywania problemów lub zaspokajania potrzeb 
zidentyfikowanych w LSR. 

Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu – 20 
pkt 
W ramach operacji wykorzystane zostaną technologie sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu, 
bądź operacja będzie służyć rozwojowi niskoemisyjnej gospodarki (np. transportu rowerowego, 
transportu zbiorowego itp.) 

Operacja dotyczy założenia działalności, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne 
(wytwarzane na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju) -  10 pkt. 

Operacja w zakresie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej realizowana jest w 
miejscowości/-ach zamieszkałej/-ych przez mniej niż 5.000 mieszkańców -  10 pkt. 

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 

 
  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) analogicznych adresatem działań. 


