
PROPOZYCJE ZMIAN W KRYTERIACH WYBORU

Kolor czerwony – oznacza nowe zapisy, propozycje zmian
Skreślenia – dotąd funkcjonujące zapisy, które nie będą występować po zmianach

KRYTERIA WYBORU
W przypadku niespełniania danego kryterium zgodnie z jego nazwą, definicją, wyjaśnieniami i wagami przyznaje się 0 punktów.
Nie można przyznawać ocen cząstkowych, wyłącznie oceny w pełnych jednostkach.
Wybór kilku odpowiedzi i sumowanie punktów w danym kryterium występuje tylko w kryteriach, które zostały oznaczone „Możliwość 
wielokrotnego wyboru”.
W przypadku kryterium, w którym odpowiedź z niższą liczbą punktów zawiera się w odpowiedzi z wyższą liczbą punktów, należy wybrać 
odpowiedź z wyższą liczbą punktów.

KRYTERIA WYBORU dla działania PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ / PODEJMOWANIE 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ KOBIETY

Lp. Nazwa kryterium
Definicje/wyjaśnienia/wagi

Liczba
punktów

Uzasadnienie zmiany

1.0 Produktowa 
W ramach realizacji projektu nabywana jest maszyna, sprzęt, urządzenie, a rok 
wyprodukowania tego typu , modelu nie przekracza 5 lat. Koszty związane z nabyciem
innowacyjnego środka trwałego stanowią minimum 20% kosztów kwalifikowalnych.
Innowacyjność produktowo - usługowa 
W biznesplanie wykazano, iż oferowane do sprzedaży produkty/usługi będą posiadały cechy 
innowacyjności lub będą udoskonalone względem już funkcjonujących na rynku lub do ich wytworzenia 
będą zastosowane materiały/surowce niestandardowe/dotychczas niewykorzystywane lub zastosowano 
nowy sposób dystrybucji lub reklamy.
Przyznanie punktów przez członka Rady wymaga uzasadnienia

1-3 Nie da się precyzyjnie określić daty produkcji. 
Najczęściej dany produkt sprzedaje pośrednik i 
nie potrafi on wskazać roku wyprodukowania 
danego modelu. W przypadku całych linii 
produkcyjnych niektóre jej części są 
produkowane od niedawna, inne ponad 5 lat, 
firma nie rozpisuje tych poszczególnych części 
tylko wskazuje maszynę jako całość i nie da się 
ustalić innowacyjności produktowej. 
Propozycja zmiany na kryterium 
„Innowacyjność produktowo-usługowa”, które 
premiuje innowacyjne produkty i usługi i nowe 
sposoby ich sprzedaży i reklamy. Kryterium 
będzie wpływać na liczbę powstających miejsc 
działalności gospodarczych, charakteryzujących 
się innowacyjnymi produktami lub usługami.



2.0 Usługowa
Nowy sposób wykorzystania charakterystycznych obiektów wiejskich
W ramach realizacji projektu obiekt przemysłowy, produkcyjny, przybiera formę 
obiektu usługowego. Obiekt produkcyjny może być obiektem działającym bądź nie, 
przy czym po nadaniu mu funkcji usługowej nadal muszą pozostać w nim elementy 
charakterystyczne dla miejsca produkcyjnego.
W ramach realizacji operacji istniejący obiekt charakterystyczny dla „dawnej wsi” np. kuźnia, młyn, 
stodoła, zostaje zaadoptowany na prowadzenie działalności gospodarczej, przy czym muszą w nim 
pozostać elementy charakterystyczne dla pierwotnego wyglądu i/lub przeznaczenia budynku.

1 Kryterium nie jest precyzyjnie zdefiniowanie i 
powoduje błędne interpretowanie go przez 
wnioskodawców. Należy doprecyzować, iż 
chodzi o obiekty charakterystyczne dla obrazu 
wsi np. młyn, stodoła, kuźnia, które obecnie 
niszczeją lub są likwidowane. W celu 
zachowania dziedzictwa krajobrazowego 
polskiej wsi należy punktować tego typu 
operacje. 

3.0 Branżowa 
Wnioskodawca ubiegający się o punkty w tym kryterium musi dołączyć wydruki wykonane bezpośrednio 
z CEIDG potwierdzające spełnianie tego kryterium, opatrzone datą elektroniczną nie wcześniejszą niż 1 
miesiąc przed dniem złożeniem wniosku. 
Rozpatruje się główny numer PKD, poprawnie wskazany we wniosku i biznesplanie oraz odpowiadający
całościowemu zakresowi realizowanej operacji. Ocena jest dokonywana na podstawie wydruków z 
CEIDG oraz właściwego doboru kodu PKD w stosunku do realizowanej operacji. Z CEIDG musi 
wynikać, iż w danej gminie żadna z istniejących firm nie ma przeważającego kodu PKD identycznego co
kod główny wskazany poprawnie przez wnioskodawcę dla realizowanej operacji. 

Max 3 Kryterium zostało doprecyzowane na podstawie 
jakich danych jest ono sprawdzane. Dotychczas 
obowiązek zweryfikowania kodów PKD w 
CEIDG należał do LGD, natomiast konieczność 
wykazania iż spełnia się dane kryterium jest w 
gestii podmiotu ubiegającego się o przyznanie 
pomocy.

3.1 PKD nie występuje na obszarze gminy w której będzie realizowana operacja 1

3.2 PKD nie występuje na obszarze co najmniej 3 gmin LGD 2 

3.3 PKD nie występuje na obszarze LGD (6 gmin) 3 

4.0 Koszt utworzenia 1 miejsca pracy jest niższy od średniego kosztu dla wszystkich 
operacji złożonych w konkursie ( z wyłączeniem operacji, które nie zostały 
złożone w wyznaczonym miejscu i terminie) 
Suma kosztów wszystkich operacji w konkursie/suma wszystkich miejsc pracy 
zadeklarowanych przez wnioskodawców  >  koszt danej operacji/liczba 
zadeklarowanych dla tej operacji miejsc pracy
Liczba utworzonych średniorocznie etatów wynosi:

Max 4 W kryterium nie doprecyzowano czy chodzi o 
koszty całkowite, czy koszty kwalifikowalne czy
o wnioskowaną kwotę pomocy. LGD zależy aby
za jak najniższą przyznaną kwotę wnioskodawca
stworzył jak najwięcej etatów. Kryterium będzie
wskazywało wnioskodawcy, za jaką liczbę 
etatów otrzyma on punkty.

4.1 powyżej 1 etatu 1

4.2 minimum 2 etaty 2

4.3 minimum 3  etaty 3



4.4 minimum 4  etaty 4

5.0 Wnioskodawca podejmuje działalność w branży kluczowej dla rozwoju obszaru 
LSR zgodnie z nr sekcji PKD wskazanym w LSR
Branże wskazane według sekcji PKD 2007 – Usługi związane z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi (I), Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (R), Handel hurtowy i 
detaliczny (G).
Punkty w tym kryterium są przyznawane, jeżeli kod PKD wskazany przez wnioskodawcę jako 
przeważający lub dodatkowy jest związany z zakresem planowanej do realizacji operacji.

1 Doprecyzowanie za jakie kody PKD 
wnioskodawca może otrzymać punkty.

6.0 W ramach prowadzonej działalności gospodarczej planuje się sprzedaż usług i/lub
produktów za pośrednictwem własnego sklepu internetowego 
Punkty są przyznawane na podstawie analizy wniosku i biznesplanu budżetu, w którym wykazano, iż 
faktycznie taka sprzedaż będzie prowadzona z której wynika, iż zaplanowano wystarczające środki na 
stworzenie sklepu internetowego oraz wnioskodawca przedstawił minimum jedną ofertę zawierającą 
parametry techniczne kupowanej usługi/produktu

Max 3 Kryterium nie wskazuje w jakim zakresie należy
prowadzić sprzedaż internetową, czy może to 
być platforma zewnętrzna czy prowadzona przez
podmiot wnioskujący o przyznanie pomocy, 
dlatego doprecyzowano jakie warunki należy 
spełnić aby otrzymać punkty.

7.0 Wpływ operacji na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu
Punkty są przyznawane na podstawie budżetu oraz specyfikacji planowanego do zakupu sprzętu np. 
maszyny, urządzenia, zmniejszającego emisję trujących substancji do środowiska, o mniejszym zużyciu 
energii. 

Max 2 Brak zmian

7.1 W budżecie operacji zaplanowano min. 5% środków na działania mające wpływ na 
ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu

1

7.2 W budżecie operacji zaplanowano min. 50% środków na działania mające wpływ na 
ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu

2

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków 
przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy udziałowi % wskaźnika produktu 
osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia w 
konkursie
(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%  ≤ (wielkość wskaźnika 
produktu operacji / wielkość wskaźnika dla konkursu) x 100%

Na podstawie naboru 1/2016 i 2/2016 stwierdza 
się, iż punktacja nie ma rzeczywistego realnego 
wpływu na wybór „dobrych” pomysłów, punkt 
ten nie różnicuje wniosków, każdy 
wnioskodawca otrzymuje punkty.

8.0 Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków 
przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy udziałowi % wskaźnika rezultatu 
osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia w 
konkursie
(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100% ≤ (wielkość wskaźnika 

1 Proponuje się zastosować kryterium 
bezpośrednie, dzięki któremu punktowane będą 
operacje spełniające więcej niż jeden wskaźnik 
rezultatu LSR, co przyczynia się do realizacji 
strategii.



rezultatu operacji / wielkość wskaźnika dla konkursu) x 100%
Operacja spełnia więcej niż jeden wskaźnik rezultatu wskazany do osiągnięcia w 
danym naborze

9.0 Wnioskodawca wnosi dodatkowe środki finansowe do kwoty premii ustalonej w 
LSR wynoszące: wkład własny w realizację operacji stanowiący:
Wkład własny liczony jest od kosztów kwalifikowanych.

Max 2 Kryterium przedefiniowano, ale zasada 
przyznawania punktów pozostaje taka sama jak 
dotychczas.

9.1 minimum 5% ustalonej wysokości premii 1

9.2 powyżej 10% ustalonej wysokości premii 2

10.0 Operacja jest realizowana w miejscowości zamieszkałej poniżej:
Weryfikacja na podstawie bieżących danych gminnych wg złożonego oświadczenia.

Max 3 Brak zmian

10.1. 5 000 mieszkańców 1

10.2. 4 000 mieszkańców 2

10.3. 2 000 mieszkańców 3

11.0. Promocja LGD
Procent środków przeznaczonych na działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach
LSR liczony jest od wnioskowanej kwoty pomocy. Punktacja przyznawana na podstawie wykazanych 
kosztów. Przykładową formą promocji może być tablica informacyjna z nazwą i logiem LGD.

Max 2 Doprecyzowano kryterium, iż procent środków 
jest liczony od kwoty wnioskowanej, zasada 
przyznawania punktów jest taka sama jak 
dotychczas.

11.1. W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5 % środków na działania informujące o 
przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR

1

12.2. W budżecie operacji zaplanowano powyżej 1 % środków na działania informujące o 
przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR

2

12.0. Wnioskodawca posiada doświadczenie i kwalifikacje i zasoby zgodne z zakresem 
planowej operacji
Punktacja przyznana na podstawie wniosku i załączonej dokumentacji. 

1 Brak zmian

13.0. Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD
Punktacja przyznawana na podstawie rejestru osób, którym udzielono doradztwa oraz list obecności na 
szkoleniach spotkaniach o charakterze szkoleniowym organizowanych przez LGD i W przypadku 
szkolenia musi to być szkolenie odbywających się przed danym naborem wniosków.

Max 2
(Możliwość

wielokrotnego
wyboru)

Z doświadczeń po pierwszym naborze 
zaobserwowano, iż dokumenty konkursowe, 
które były skonsultowane w biurze LGD, były 
lepiej przygotowane. 
Punkty motywują wnioskodawcę. Jeżeli do 

13.1. Telefonicznie lub w biurze LGD 1



konkursu są składane dobrze wypełnione 
wnioski z przemyślanymi operacjami, skraca to 
czas weryfikacji, przyspiesza podpisywanie 
umów o dofinansowanie oraz daje większą 
pewność, iż operacja będzie zrealizowana, a 
dzięki temu będą zrealizowane wskaźniki LSR.

13.1. Wnioskodawca uczestniczył w spotkaniu o charakterze szkoleniowym z zakresu 
pozyskiwania środków z PROW 2014-2020 organizowanym przez LGD.

1

13.2. Uczestniczył w spotkaniu o charakterze szkoleniowym z zakresu pozyskiwania 
środków z PROW 2014-2020 organizowanych przez LGD. Wnioskodawca 
konsultował poprawność opracowania wniosku i biznesplanu w biurze LGD.

1

14.0. Złożony wniosek jest kompletny
Kompletność dokumentacji konkursowej

Max 3
(Możliwość

wielokrotnego
wyboru)

Kryterium zostało doprecyzowane. W zależności
od stopnia poprawności wypełnienia 
dokumentacji konkursowej można uzyskać 
różną liczbę punktów. 
Punkty motywują wnioskodawcę. Jeżeli do 
konkursu są składane dobrze wypełnione 
wnioski z przemyślanymi operacjami, skraca to 
czas weryfikacji, przyspiesza podpisywanie 
umów o dofinansowanie oraz daje większą 
pewność, iż operacja będzie zrealizowana, a 
dzięki temu będą zrealizowane wskaźniki LSR.

14.1. Dokumentacja konkursowa zawiera wszystkie niezbędne załączniki i poprawnie 
wypełnione pozycje we wniosku

1

14.2. Wszystkie pozycje biznesplanu są poprawnie opisane i wyliczone, są kompatybilne 
względem siebie oraz zapisy biznesplanu są spójne z zapisami wniosku o przyznanie 
pomocy.

1

14.3. Uzasadnienie operacji z celami LSR oraz kryteriami wyboru jest przejrzyste, czytelne i
zgodne z przedstawionymi dokumentami.

1

Minimalna liczba, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 30%

KRYTERIA WYBORU dla działania ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
Lp. Nazwa kryterium

Definicja/wyjaśnienie
Liczba

punktów
Uzasadnienie zmiany

1.0 Produktowa 
W ramach realizacji projektu nabywana jest maszyna, sprzęt, urządzenie, a rok 
wyprodukowania tego typu , modelu nie przekracza 5 lat. Koszty związane z nabyciem
innowacyjnego środka trwałego stanowią minimum 20% kosztów kwalifikowalnych.
Innowacyjność produktowo - usługowa 
W biznesplanie wykazano, iż oferowane do sprzedaży produkty/usługi będą posiadały cechy 
innowacyjności lub będą udoskonalone względem już funkcjonujących na rynku lub do ich wytworzenia 
będą zastosowane materiały/surowce niestandardowe/dotychczas niewykorzystywane lub zastosowano 
nowy sposób dystrybucji lub reklamy.
Przyznanie punktów przez członka Rady wymaga uzasadnienia.

1 - 3 Nie da się precyzyjnie określić daty produkcji. 
Najczęściej dany produkt sprzedaje pośrednik i 
nie umie on wskazać roku wyprodukowania 
danego modelu. W przypadku całych linii 
produkcyjnych niektóre jej części są 
produkowane od niedawna, inne ponad 5 lat, 
firma nie rozpisuje tych poszczególnych części 
tylko wskazuje maszynę jako całość i nie da się 
ustalić innowacyjności produktowej. Najłatwiej 
jest ustalić innowacyjność w przypadku 
urządzeń elektronicznych, które tak naprawdę w



żaden sposób nie mają nic wspólnego z 
innowacyjnością produktu lub usługi który 
świadczy dany wnioskodawca.
Kryterium do zmiany na kryterium 
„Innowacyjność produktowo-usługowa”, które 
premiuje innowacyjne produkty i usługi i nowe 
sposoby ich sprzedaży i reklamy. Kryterium 
będzie wpływać na liczbę powstających miejsc 
działalności gospodarczych, charakteryzujących 
się innowacyjnymi produktami lub usługami.

2.0 Usługowa
Nowy sposób wykorzystania charakterystycznych obiektów wiejskich
W ramach realizacji projektu obiekt przemysłowy, produkcyjny, przybiera formę 
obiektu usługowego. Obiekt produkcyjny może być obiektem działającym bądź nie, 
przy czym po nadaniu mu funkcji usługowej nadal muszą pozostać w nim elementy 
charakterystyczne dla miejsca produkcyjnego.
W ramach realizacji operacji istniejący obiekt charakterystyczny dla „dawnej wsi” np. kuźnia, młyn, 
stodoła, zostaje zaadoptowany na prowadzenie działalności gospodarczej, przy czym muszą w nim 
pozostać elementy charakterystyczne dla pierwotnego wyglądu i/lub przeznaczenia budynku.

1 Kryterium nie jest precyzyjnie zdefiniowanie i 
powoduje błędne interpretowanie go przez 
wnioskodawców. Należy doprecyzować, iż 
chodzi o obiekty charakterystyczne dla obrazu 
wsi np. młyn, stodoła, kuźnia, które obecnie 
niszczeją lub są likwidowane. W celu 
zachowania dziedzictwa krajobrazowego 
polskiej wsi należy punktować tego typu 
operacje. 

3.0 Branżowa 
Wnioskodawca ubiegający się o punkty w tym kryterium musi dołączyć wydruki wykonane bezpośrednio 
z CEIDG potwierdzające spełnianie tego kryterium, opatrzone datą elektroniczną nie wcześniejszą niż 1 
miesiąc przed dniem złożeniem wniosku. 
Rozpatruje się główny numer PKD, poprawnie wskazany we wniosku i biznesplanie oraz odpowiadający
całościowemu zakresowi realizowanej operacji. Ocena jest dokonywana na podstawie wydruków z 
CEIDG oraz właściwego doboru kodu PKD w stosunku do realizowanej operacji. Z CEIDG musi 
wynikać, iż w danej gminie żadna z istniejących firm nie ma przeważającego kodu PKD identycznego co
kod główny wskazany poprawnie przez wnioskodawcę dla realizowanej operacji. 

Max. 3 Kryterium zostało doprecyzowane na podstawie 
jakich danych jest ono sprawdzane. Dotychczas 
obowiązek zweryfikowania kodów PKD w 
CEIDG należał do LGD, natomiast konieczność 
wykazania iż spełnia się dane kryterium jest w 
gestii podmiotu ubiegającego się o przyznanie 
pomocy.

3.1 PKD nie występuje na obszarze gminy w której będzie realizowana operacja 1

3.2 PKD nie występuje na obszarze co najmniej 3 gmin LGD 2

3.3 PKD nie występuje na obszarze LGD (6 gmin) 3

4.0 Koszt utworzenia 1 miejsca pracy jest niższy od średniego kosztu dla wszystkich 
operacji złożonych w konkursie ( z wyłączeniem operacji, które nie zostały 
złożone w wyznaczonym miejscu i terminie) 

Max. 4 W kryterium nie doprecyzowano czy chodzi o 
koszty całkowite, czy koszty kwalifikowalne 
czy o wnioskowaną kwotę pomocy. LGD zależy



Suma kosztów wszystkich operacji w konkursie/suma wszystkich miejsc pracy 
zadeklarowanych przez wnioskodawców  >  koszt danej operacji/liczba 
zadeklarowanych dla tej operacji miejsc pracy
Liczba utworzonych etatów wynosi:

aby za jak najniższą przyznaną kwotę 
wnioskodawca stworzył jak najwięcej etatów. 
Kryterium będzie wskazywało wnioskodawcy, 
za jaka liczbę etatów otrzyma on punkty.

4.1 powyżej 1 etatu 1

4.2 powyżej 2 etatów 2

4.3 powyżej 3 etatów 3

4.4 powyżej 4 etatów 4

5.0 Wnioskodawca podejmuje działalność w branży kluczowej dla rozwoju obszaru 
LSR zgodnie z nr sekcji PKD wskazanym w LSR
Branże wskazane według sekcji PKD 2007 – Usługi związane z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi (I), Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (R), Handel hurtowy i 
detaliczny (G).
Punkty w tym kryterium są przyznawane, jeżeli kod PKD wskazany przez wnioskodawcę jako 
przeważający lub dodatkowy jest związany z zakresem planowanej do realizacji operacji.

1 Doprecyzowanie za jakie kody PKD 
wnioskodawca może otrzymać punkty.

6.0 W ramach prowadzonej działalności gospodarczej planuje się sprzedaż usług i/lub
produktów za pośrednictwem własnego sklepu internetowego 
Punkty są przyznawane na podstawie analizy wniosku i biznesplanu budżetu, w którym wykazano, iż 
faktycznie taka sprzedaż będzie prowadzona z której wynika, iż zaplanowano wystarczające środki na 
stworzenie sklepu internetowego oraz wnioskodawca przedstawił minimum jedną ofertę zawierającą 
parametry techniczne kupowanej usługi/produktu

Max. 3 Kryterium nie wskazuje w jakim zakresie należy
prowadzić sprzedaż internetową, czy może to 
być platforma zewnętrzna czy prowadzona 
przez podmiot wnioskujący o przyznanie 
pomocy. 

7.0 Wpływ operacji na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu
Punkty są przyznawane na podstawie budżetu oraz specyfikacji planowanego do zakupu sprzętu np. 
maszyny, urządzenia, zmniejszającego emisję trujących substancji do środowiska, o mniejszym zużyciu 
energii. 

Max. 2 Brak zmian

7.1 W budżecie operacji zaplanowano min. 5% środków na działania mające wpływ na 
ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu

1

7.2 W budżecie operacji zaplanowano min. 50% środków na działania mające wpływ na 
ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu

2

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków 
przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy udziałowi % wskaźnika produktu 

Na podstawie naboru 1/2016 i 2/2016 stwierdza 
się, iż punktacja nie ma rzeczywistego realnego 
wpływu na wybór „dobrych” pomysłów, punkt 



osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia w 
konkursie
(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%  ≤ (wielkość wskaźnika 
produktu operacji / wielkość wskaźnika dla konkursu) x 100%

ten nie różnicuje wniosków, każdy 
wnioskodawca otrzymuje punkty.

8.0 Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków 
przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy udziałowi % wskaźnika rezultatu 
osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia w 
konkursie
(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100% ≤ (wielkość wskaźnika 
rezultatu operacji / wielkość wskaźnika dla konkursu) x 100%
Operacja spełnia więcej niż jeden wskaźnik rezultatu wskazany do osiągnięcia w 
danym naborze

1 Proponuje się zastosować kryterium 
bezpośrednie, dzięki któremu punktowane będą 
operacje spełniające więcej niż jeden wskaźnik 
rezultatu LSR, co przyczynia się do realizacji 
strategii.

9.0 Wkład własny do projektu
Wnioskowany poziom dofinansowania operacji jest niższy niż podany w 
ogłoszeniu o naborze
Wkład własny Poziom dofinansowania liczony jest od kosztów kwalifikowanych.

Max. 3 Kryterium zostało zmienione na bardziej 
oczywiste oraz „sprawiedliwe”. W 
dotychczasowym kształcie tylko wnioskodawcy 
którzy wnioskowali o równo 5, 10 lub 15 % 
mniej mogli otrzymać punkty, brak było 
możliwości punktowania dla pozostałych 
wnoszących znaczny wkład własny do projektu. 
Celem LGD jest przyznanie jak największej 
liczby dotacji, niestety nie jest możliwe 
zwiększenie środków posiadanych przez LGD. 
Liczbę podmiotów korzystających z dotacji 
można zwiększyć poprzez zmniejszenie 
maksymalnej kwoty dofinansowania z 300 do 
200 tys. zł oraz poprzez punktowanie operacji, 
w których wnioskodawca rezygnuje z części 
dofinansowania, dzięki temu można uzyskać 
wyższe wskaźniki produktu wskazane w LSR.

9.1 Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy o 5 punktów  procentowych
od wymaganego
dofinansowanie obniżone o co najmniej 5 % od maksymalnego

1

9.2 Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy o 10 punktów  
procentowych od wymaganego
dofinansowanie obniżone o co najmniej 10 % od maksymalnego

2

9.3 Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy o 15 punktów  
procentowych od wymaganego
Dofinansowanie obniżone o co najmniej 15 % od maksymalnego

3

10.0 Operacja jest realizowana w miejscowości zamieszkałej poniżej:
Weryfikacja na podstawie bieżących danych gminnych wg złożonego oświadczenia.

Max 3 Brak zmian

10.1. 5 000 mieszkańców 1

10.2. 4 000 mieszkańców 2

10.3. 2 000 mieszkańców 3



11.0 Promocja LGD
Procent środków przeznaczonych na działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach
LSR liczony jest od wnioskowanej kwoty pomocy. Punktacja przyznawana na podstawie wykazanych 
kosztów. Przykładową formą promocji może być tablica informacyjna z nazwą i logiem LGD.

Max. 2 Doprecyzowano kryterium, iż procent środków 
jest liczony od kwoty wnioskowanej.

11.1. W budżecie operacji Zaplanowano min. 0,5 % środków na działania informujące o 
przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR

1

11.2. W budżecie operacji Zaplanowano powyżej 1 % środków na działania informujące o 
przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR

2

12.0. Wnioskodawca posiada doświadczenie i kwalifikacje i zasoby zgodne z zakresem 
planowej operacji
Punktacja przyznana na podstawie wniosku i załączonej dokumentacji. 

1 Brak zmian

13.0. Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD
Punktacja przyznawana na podstawie rejestru osób, którym udzielono doradztwa oraz list obecności na 
szkoleniach spotkaniach o charakterze szkoleniowym organizowanych przez LGD i W przypadku 
szkolenia musi to być szkolenie odbywających się przed danym naborem wniosków.

Max. 2
(Możliwość

wielokrotnego
wyboru)

Należy dodatkowo premiować operacje, które są
dopracowane. Z doświadczeń po pierwszym 
naborze zaobserwowano, iż dokumenty 
konkursowe, które były skonsultowane w biurze
LGD, były lepiej przygotowane. 
Punkty motywują wnioskodawcę. Jeżeli do 
konkursu są składane dobrze wypełnione 
wnioski z przemyślanymi operacjami, skraca to 
czas weryfikacji, przyspiesza podpisywanie 
umów o dofinansowanie oraz daje większą 
pewność, iż operacja będzie zrealizowana, a 
dzięki temu będą zrealizowane wskaźniki LSR.

12.1 Telefonicznie lub w biurze LGD 1

13.1. Wnioskodawca uczestniczył w spotkaniu o charakterze szkoleniowym z zakresu 
pozyskiwania środków z PROW 2014-2020 organizowanym przez LGD.

2 1

13.2. Uczestniczył w spotkaniu o charakterze szkoleniowym z zakresu pozyskiwania 
środków z PROW 2014-2020 organizowanych przez LGD. Wnioskodawca 
konsultował poprawność opracowania wniosku i biznesplanu w biurze LGD.

1

14.0. Złożony wniosek jest kompletny
Kompletność dokumentacji konkursowej

Max. 3
(Możliwość

wielokrotnego
wyboru)

Kryterium zostało doprecyzowane. W 
zależności od stopnia poprawności wypełnienia 
dokumentacji konkursowej można uzyskać 
różną liczbę punktów. 
Punkty motywują wnioskodawcę. Jeżeli do 
konkursu są składane dobrze wypełnione 
wnioski z przemyślanymi operacjami, skraca to 
czas weryfikacji, przyspiesza podpisywanie 
umów o dofinansowanie oraz daje większą 
pewność, iż operacja będzie zrealizowana, a 
dzięki temu będą zrealizowane wskaźniki LSR.

14.1. Zawiera wszystkie niezbędne załączniki i poprawnie wypełnione pozycje we wniosku 1

14.2. Wszystkie pozycje biznesplanu są poprawnie opisane i wyliczone, są kompatybilne 
względem siebie oraz zapisy biznesplanu są spójne z zapisami wniosku o przyznanie 
pomocy.

1

14.3. Uzasadnienie operacji z celami LSR oraz kryteriami wyboru jest przejrzyste, czytelne i 1



zgodne z przedstawionymi dokumentami.

Minimalna liczba, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 30%

KRYTERIA WYBORU dla działania NIEKOMERCYJNA I OGÓLNODOSTĘPNA INFRASTRUKTURA REKREACYJNA I 
TURYSTYCZNA WYKORZYSTUJĄCA ZASOBY OBSZARU LGD

Lp. Nazwa kryterium
Definicja/wyjaśnienie

Liczba
punktów

Uzasadnienie zmiany

1.0 Inwestycja jest realizowana w miejscowości 
Weryfikacja na podstawie bieżących danych gminnych wg złożonego oświadczenia.

Max 3  Brak zmian

1.1 Poniżej 5 000 mieszkańców 1

1.2 Poniżej 2 500 mieszkańców 2

2.0 Innowacyjność inwestycji – obiekty powstałe w ramach realizacji  operacji nie 
występowały dotychczas na terenie
Przy ocenie bierze się pod uwagę charakter obiektu, jego przeznaczenie. Do przyznania punktów nie 
uwzględnia się sposobu wykonania, użytych materiałów lub technik wykonawczych. 

Max 3 Brak zmian

2.1 Danej miejscowości 1

2.2 Na terenie danej gminy 2

2.3 Na terenie całego LGD 3

3.0 Wnioskodawca posiada doświadczenie i kwalifikacje i zasoby zgodne z zakresem 
planowej operacji
Punktacja przyznana na podstawie wniosku i załączonej dokumentacji.

1 Brak zmian

4.0 W budżecie operacji zaplanowano min. 2% środków na działania mające wpływ 
na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu
Punkty są przyznawane na podstawie budżetu zestawienia rzeczowo-finansowego i/lub kosztorysu.

2 Zastosowano nazewnictwo spójne z 
wnioskiem o przyznanie pomocy.

5.0 Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy o 10 punktów  
procentowych od wymaganego
Poziom dofinansowania operacji jest niższy niż podany w ogłoszeniu o naborze.
Wkład własny Poziom dofinansowania liczony jest od kosztów kwalifikowanych.

 Max. 2 Kryterium zostało zmienione na bardziej 
oczywiste oraz „sprawiedliwe”. W 
dotychczasowym kształcie tylko 
wnioskodawcy którzy wnioskowali o 



równo 10 % mogli otrzymać punkty, brak 
było możliwości punktowania dla 
pozostałych wnoszących znaczny wkład 
własny do projektu. Celem LGD jest 
przyznanie jak największej liczby dotacji, 
niestety nie jest możliwe zwiększenie 
środków posiadanych przez LGD. Liczbę 
podmiotów korzystających z dotacji można 
zwiększyć poprzez punktowanie operacji, 
w których wnioskodawca rezygnuje z 
części dofinansowania.

5.1 Dofinansowanie niższe od maksymalnego od 5 do 10% 1

5.2 Dofinansowanie obniżone powyżej 10 % od maksymalnego 2

6.0 Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków 
przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy udziałowi % wskaźnika 
rezultatu osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika zakładanego do 
osiągnięcia w konkursie
(Wnioskowana kwota wsparcia/środki na konkurs)*100% ≤ (wielkość wskaźnika rezultatu 
operacji/wielkość wskaźnika dla konkursu)*100%
Liczba osób korzystających z infrastruktury – do wyliczenia bierze się liczbę mieszkańców 
miejscowości, w której będzie realizowana inwestycja.

1 Brak zmian

7.0 Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD
Punktacja przyznawana na podstawie rejestru osób, którym udzielono doradztwa oraz list obecności na 
szkoleniach spotkaniach o charakterze szkoleniowym organizowanych przez LGD i W przypadku 
szkolenia musi to być szkolenie odbywających się przed danym naborem wniosków.

Max. 2
(Możliwość

wielokrotnego
wyboru)

Należy dodatkowo premiować operacje, 
które są dopracowane. Z doświadczeń po 
pierwszych naborach zaobserwowano, iż 
dokumenty konkursowe, które były 
skonsultowane w biurze LGD, były lepiej 
przygotowane. 7.1 Telefonicznie lub w biurze LGD 1

7.1 Wnioskodawca uczestniczył w spotkaniu o charakterze szkoleniowym z zakresu 
pozyskiwania środków z PROW 2014-2020 organizowanym przez LGD.

2 1

7.2 Uczestniczył w spotkaniu o charakterze szkoleniowym z zakresu pozyskiwania 
środków z PROW 2014-2020 organizowanych przez LGD. Wnioskodawca 
konsultował poprawność opracowania wniosku i załączników w biurze LGD.

1

8.0 Promocja LGD
Procent środków przeznaczonych na działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach
LSR liczony jest od wnioskowanej kwoty pomocy. Punktacja przyznawana na podstawie wykazanych 
kosztów. Przykładową formą promocji może być tablica informacyjna z nazwą i logiem LGD.

Max. 2 Doprecyzowano kryterium, iż procent 
środków jest liczony od kwoty 
wnioskowanej oraz zmniejszono 
obowiązkową wysokość kosztów 
przeznaczonych na promocję LGD.

8.1 W budżecie operacji zaplanowano do 2 1 % środków na działania informujące o 
przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR

1



8.2 W budżecie operacji zaplanowano powyżej 2 1 % środków na działania informujące o 
przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR

2

9.0 Złożony wniosek jest kompletny
Kompletność dokumentacji konkursowej

Max. 2
(Możliwość

wielokrotnego
wyboru)

Należy dodatkowo premiować operacje, 
które są dopracowane. Z doświadczeń po 
pierwszym naborze zaobserwowano, iż 
dokumenty konkursowe, które były 
skonsultowane w biurze LGD, były lepiej 
przygotowane.  Punkty motywują 
wnioskodawcę. Jeżeli do konkursu są 
składane dobrze wypełnione wnioski z 
przemyślanymi operacjami, skraca to czas 
weryfikacji, przyspiesza podpisywanie 
umów o dofinansowanie oraz daje większą 
pewność, iż operacja będzie zrealizowana, 
a dzięki temu będą zrealizowane wskaźniki 
LSR.

9.1 Zawiera wszystkie niezbędne załączniki i poprawnie wypełnione pozycje we wniosku 1

9.2 Uzasadnienie operacji z celami LSR oraz kryteriami wyboru jest przejrzyste, czytelne i
zgodne z przedstawionymi dokumentami.

1

Minimalna liczba, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 50%

KRYTERIA WYBORU dla działania SIECIOWANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Lp. Nazwa kryterium

Definicja/wyjaśnienie
Liczba

punktów
Uzasadnienie zmiany

1.0 Innowacyjność przedmiotowa- działania realizowane w ramach operacji występują
po raz pierwszy: 
Na podstawie opisu we wniosku.

Max 3 Zastosowanie stopniowanie w istniejącym
kryterium. W zależności od zasięgu 
działań innowacyjnych można uzyskać 
różną liczbę punktów.

1.1. co najmniej na obszarze gminy, w której będzie realizowana operacja 1
1.2 na obszarze co najmniej 3 gmin LGD 2
1.3 na obszarze całego LGD 3
2.0 Współpraca podmiotów/ grup nieformalnych działających:

Punktację przyznaje się na podstawie dołączonego do wniosku dokumentu w formie porozumienia 
pomiędzy podmiotami/grupami regulującego kto odpowiada za jakie działania z projektu i w jakim 
zakresie.
Działania realizowane w ramach operacji obejmą organizacje pozarządowe z: 
całego obszaru LGD
Na podstawie opisu we wniosku na wsparcie. 

Max 3 Kryterium w nowym brzmieniu jest 
bardziej adekwatne do tematu działań, 
ponieważ celem jest tutaj  sieciowanie 
organizacji i grup z jak największej liczby
miejscowości, a nie angażowanie do 
realizacji działań jak największej liczby 
podmiotów. 



2.1 z co najmniej 2 gmin LGD 1
2.2 z co najmniej 4 gmin LGD 2
2.3 z wszystkich gmin LGD 3
3.0 W ramach realizacji zadania wezmą udział przedstawiciele minimum:

Na podstawie opisu we wniosku na wsparcie. 
Max 2 Wskaźnik produktu w LSR wynosi 20 

partnerów, stąd nie należy premiować 
wartości wymaganej, tylko wyższą. 
Dopisano również grupy nieformalne i 
jednostki nieposiadające osobowości 
prawnej.

3.1 20 21 organizacji pozarządowych, w tym grup nieformalnych i jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

1

3.2 26 organizacji pozarządowych, w tym grup nieformalnych i jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej

2

4.0 W ramach operacji udział weźmie:
Na podstawie opisu we wniosku na wsparcie. 

Max 2 Brak zmian

4.1 od 21 do 30 osób 1
4.2 powyżej 30 osób 2
5.0 Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy o 10 punktów  

procentowych od wymaganego
Poziom dofinansowania operacji jest niższy niż podany w ogłoszeniu o naborze
Wkład własny Poziom dofinansowania liczony jest od kosztów kwalifikowanych.

Max 3 Kryterium zostało zmienione na bardziej 
oczywiste oraz „sprawiedliwe”. W 
dotychczasowym kształcie tylko 
wnioskodawcy którzy wnioskowali o 
równo 10% mogli otrzymać punkty, brak 
było możliwości punktowania dla 
pozostałych wnoszących większy lub w 
tych granicach wkład własny do projektu. 
Celem LGD jest przyznanie jak 
największej liczby dotacji, niestety nie 
jest możliwe zwiększenie środków 
posiadanych przez LGD. Liczbę 
podmiotów korzystających z dotacji 
można zwiększyć poprzez punktowanie 
operacji, w których wnioskodawca 
rezygnuje z części dofinansowania.

5.1 Dofinansowanie obniżone o co najmniej 5 % od maksymalnego 1
5.2 Dofinansowanie obniżone o co najmniej 10 % od maksymalnego 2
5.3 Dofinansowanie obniżone o co najmniej 15 % od maksymalnego 3

6.0 Promocja LGD
Procent środków przeznaczonych na działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach 
LSR liczony jest od wnioskowanej kwoty pomocy. Punktacja przyznawana na podstawie wykazanych 
kosztów. Przykładową formą promocji może być tablica informacyjna z nazwą i logiem LGD.

Max. 2 Doprecyzowano kryterium, iż procent 
środków jest liczony od kwoty 
wnioskowanej oraz zmniejszono 
obowiązkową wysokość kosztów 
przeznaczonych na promocję LGD.6.1 W budżecie operacji zaplanowano do 2 1 % środków na działania informujące o 

przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR
1

6.2 W budżecie operacji zaplanowano powyżej 2 1 % środków na działania informujące o 
przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR

2



7.0 Wnioskodawca posiada doświadczenie i kwalifikacje i zasoby zgodne z zakresem 
planowej operacji
Punktacja przyznana na podstawie wniosku i załączonej dokumentacji.

1 Brak zmian

8.0 Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD
Punktacja przyznawana na podstawie rejestru osób, którym udzielono doradztwa oraz list obecności na 
szkoleniach spotkaniach o charakterze szkoleniowym organizowanych przez LGD i W przypadku 
szkolenia musi to być szkolenie odbywających się przed danym naborem wniosków.

Max. 2
(Możliwość

wielokrotnego
wyboru)

Należy dodatkowo premiować operacje, 
które są dopracowane. Z doświadczeń po 
pierwszym naborze zaobserwowano, iż 
dokumenty konkursowe, które były 
skonsultowane w biurze LGD, były lepiej 
przygotowane. 
Punkty motywują wnioskodawcę. Jeżeli 
do konkursu są składane dobrze 
wypełnione wnioski z przemyślanymi 
operacjami, skraca to czas weryfikacji, 
przyspiesza podpisywanie umów o 
dofinansowanie oraz daje większą 
pewność, iż operacja będzie zrealizowana,
a dzięki temu będą zrealizowane 
wskaźniki LSR.

8.1 Telefonicznie lub w biurze LGD 1
8.1 Wnioskodawca uczestniczył w spotkaniu o charakterze szkoleniowym z zakresu 

pozyskiwania środków z PROW 2014-2020 organizowanym przez LGD.
2 1

8.2 Uczestniczył w spotkaniu o charakterze szkoleniowym z zakresu pozyskiwania środków
z PROW 2014-2020 organizowanych przez LGD. Wnioskodawca konsultował 
poprawność opracowania wniosku i załączników w biurze LGD.

1

9.0 Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków 
przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy udziałowi % wskaźnika 
rezultatu osiąganego przez zadanie w stosunku do wskaźnika zakładanego do 
osiągnięcia w konkursie
(Wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100% ≤ (wielkość wskaźnika rezultatu zadania / 
wielkość wskaźnika dla konkursu)*100%

1 Brak zmian

10.0 Potrzeba realizacji operacji została uzasadniona 
Na podstawie wniosku o przyznanie pomocy.

Max 2 Kryterium to zawiera się w kryterium 
wskazanym poniżej w odp 10.2.

10.1 Uzasadnienie zadowalające 1
10.2 Pełne uzasadnienie 2
10.0 Kompletność dokumentacji konkursowej i uzasadnienie realizacji operacji. Max. 4

(Możliwość
wielokrotnego

wyboru)

Kompletność i poprawność wypełnienia 
wniosku wniosku ułatwia dokonanie 
oceny wstępnej oraz wpływa na poprawne
przyznanie punktów, w szczególności w 
stosunku do operacji, w których LGD nie 
wzywa do dokonania uzupełnień.
Punkty motywują wnioskodawcę. Jeżeli 
do konkursu są składane dobrze 
wypełnione wnioski z przemyślanymi 

10.1 Dokumentacja konkursowa zawiera wszystkie niezbędne załączniki i poprawnie 
wypełnione pozycje we wniosku.

1

10.2 Uzasadnienie operacji z celami LSR oraz kryteriami wyboru jest przejrzyste, czytelne i 
zgodne z przedstawionymi dokumentami.

1



operacjami, skraca to czas weryfikacji, 
przyspiesza podpisywanie umów o 
dofinansowanie oraz daje większą 
pewność, iż operacja będzie zrealizowana,
a dzięki temu będą zrealizowane 
wskaźniki LSR.

10.3 Koszty operacji są adekwatne do zakresu działań wskazanych we wniosku. 2

Minimalna liczba, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 30 50%
- Operacje własne są to projekty kluczowe 

dla LGD, dlatego powinny zostać 
wybrane najlepsze propozycje. 
Zwiększenie pułapu przyczyni się wyboru
najlepszych operacji.

KRYTERIA WYBORU dla działania PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MŁODZIEŻY
Lp. Nazwa kryterium

Definicja/wyjaśnienie
Liczba

punktów
Uzasadnienie zmiany

1.0 Innowacyjność przedmiotowa- działania realizowane w ramach operacji występują
po raz pierwszy: 
Na podstawie opisu we wniosku.

Max 3 Zastosowanie stopniowanie w istniejącym
kryterium. W zależności od zasięgu 
działań innowacyjnych można uzyskać 
różna liczbę punktów.

1.1. co najmniej na obszarze gminy, w której będzie realizowana operacja 1
1.2 na obszarze co najmniej 3 gmin LGD 2
1.3 na obszarze całego LGD 3
2.0 Współpraca podmiotów/ grup nieformalnych działających:

Punktację przyznaje się na podstawie dołączonego do wniosku dokumentu w formie porozumienia 
pomiędzy podmiotami/grupami regulującego kto odpowiada za jakie działania z projektu i w jakim 
zakresie.
Działania realizowane w ramach operacji obejmą młodzież z: całego obszaru LGD
Na podstawie opisu we wniosku na wsparcie. 

Max 3 Połączono dotychczasowe kryterium 2 i 3.
Kryterium 3 jest bardziej adekwatne do 
tematu operacji, ponieważ celem jest tutaj 
uczenie przedsiębiorczości młodzieży z 
jak największej liczby miejscowości, a nie
angażowanie do realizacji działań jak 
największej liczby podmiotów. 

2.1 co najmniej 2 gmin LGD 1
2.2 co najmniej 4 gmin LGD 2
2.3 wszystkich gmin LGD 3
3.0 Różnorodność działań i ich dostosowanie do odbiorców.

Na podstawie opisu we wniosku na wsparcie. 
2 Max 5

(Możliwość
wielkokrotnego

wyboru)

Kryterium zostało poszerzone o nowe 
kategorie, dotychczasowy zapis „udział 
powyżej 350 młodych ludzi” jest jedną z 
możliwości otrzymania punktów. 
Kryterium ma premiować ciekawsze 
pomysły dostosowane do odbiorców, co 

3.1 W ramach operacji weźmie udział powyżej 350 młodych ludzi. 2

3.2 Działania w ramach operacji są zróżnicowanie. 2



wpływa na atrakcyjność realizowanej 
operacji,  w której odbiorcy chętniej 
wezmą udział, a dzięki temu operacja 
zostanie zrealizowana poprawnie, 
rozliczona i będą zrealizowane wskaźniki 
LSR.

3.3 Działania w ramach operacji są dobrane z uwzględnieniem potrzeb odbiorców. 1

4.0 Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów skierowanych do 
młodzieży z obszarów wiejskich w wieku od 11 do 25 lat

2 Nowe kryterium ma premiować 
wnioskodawców posiadających 
doświadczenie w realizacji podobnych 
projektów, co daje większe 
prawdopodobieństwo poprawnie 
wykonanie operacji i realizacji 
wskaźników LGD.

5.0 Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy o 10 punktów  
procentowych od wymaganego
Poziom dofinansowania operacji jest niższy niż podany w ogłoszeniu o naborze
Wkład własny Poziom dofinansowania liczony jest od kosztów kwalifikowanych.

Max 3 Kryterium zostało zmienione na bardziej 
oczywiste oraz „sprawiedliwe”. W 
dotychczasowym kształcie tylko 
wnioskodawcy którzy wnioskowali o 
równo 10% mogli otrzymać punkty, brak 
było możliwości punktowania dla 
pozostałych wnoszących większy lub w 
tych granicach wkład własny do projektu. 
Celem LGD jest przyznanie jak 
największej liczby dotacji, niestety nie 
jest możliwe zwiększenie środków 
posiadanych przez LGD. Liczbę 
podmiotów korzystających z dotacji 
można zwiększyć poprzez punktowanie 
operacji, w których wnioskodawca 
rezygnuje z części dofinansowania.

5.1 Dofinansowanie obniżone o co najmniej 5 % od maksymalnego 1
5.2 Dofinansowanie obniżone o co najmniej 10 % od maksymalnego 2
5.3 Dofinansowanie obniżone o co najmniej 15 % od maksymalnego 3

6.0 Promocja LGD
Procent środków przeznaczonych na działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach 
LSR liczony jest od wnioskowanej kwoty pomocy. Punktacja przyznawana na podstawie wykazanych 
kosztów. Przykładową formą promocji może być tablica informacyjna z nazwą i logiem LGD.

Max. 2 Doprecyzowano kryterium, iż procent 
środków jest liczony od kwoty 
wnioskowanej oraz zmniejszono 
obowiązkową wysokość kosztów 
przeznaczonych na promocję LGD.6.1 W budżecie operacji zaplanowano do 2 1 % środków na działania informujące o 

przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR
1

6.2 W budżecie operacji zaplanowano powyżej 2 1 % środków na działania informujące o 
przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR

2

7.0 Wnioskodawca posiada doświadczenie i kwalifikacje i zasoby zgodne z zakresem 
planowej operacji
Punktacja przyznana na podstawie wniosku i załączonej dokumentacji.

1 Brak zmian



8.0 Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD
Punktacja przyznawana na podstawie rejestru osób, którym udzielono doradztwa oraz list obecności na 
szkoleniach spotkaniach o charakterze szkoleniowym organizowanych przez LGD i W przypadku 
szkolenia musi to być szkolenie odbywających się przed danym naborem wniosków.

Max. 2
(Możliwość

wielokrotnego
wyboru)

Należy dodatkowo premiować operacje, 
które są dopracowane. Z doświadczeń po 
pierwszych naborach zaobserwowano, iż 
dokumenty konkursowe, które były 
skonsultowane w biurze LGD, były lepiej 
przygotowane. 

8.1 Telefonicznie lub w biurze LGD 1
8.1 Wnioskodawca uczestniczył w spotkaniu o charakterze szkoleniowym z zakresu 

pozyskiwania środków z PROW 2014-2020 organizowanym przez LGD.
2 1

8.2 Uczestniczył w spotkaniu o charakterze szkoleniowym z zakresu pozyskiwania środków
z PROW 2014-2020 organizowanych przez LGD. Wnioskodawca konsultował 
poprawność opracowania wniosku i załączników w biurze LGD.

1

9.0 Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków 
przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy udziałowi % wskaźnika 
rezultatu osiąganego przez zadanie w stosunku do wskaźnika zakładanego do 
osiągnięcia w konkursie
(Wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100% ≤ (wielkość wskaźnika rezultatu zadania / 
wielkość wskaźnika dla konkursu)*100%

1 Brak zmian

10.0 Potrzeba realizacji operacji została uzasadniona Max 2 Kryterium to zawiera się w kryterium 
wskazanym poniżej w odp 10.2.

Kompletność i poprawność wypełnienia 
wniosku wniosku ułatwia dokonanie 
oceny wstępnej oraz wpływa na poprawne
przyznanie punktów, w szczególności w 
stosunku do operacji, w których LGD nie 
wzywa do dokonania uzupełnień.
Punkty motywują wnioskodawcę. Jeżeli 
do konkursu są składane dobrze 
wypełnione wnioski z przemyślanymi 
operacjami, skraca to czas weryfikacji, 
przyspiesza podpisywanie umów o 
dofinansowanie oraz daje większą 
pewność, iż operacja będzie zrealizowana,
a dzięki temu będą zrealizowane 
wskaźniki LSR.

10.1 Uzasadnienie zadowalające 1
10.2 Pełne uzasadnienie 2
10.0 Kompletność dokumentacji konkursowej i uzasadnienie realizacji operacji. Max. 4

(Możliwość
wielokrotnego

wyboru)

10.1 Dokumentacja konkursowa zawiera wszystkie niezbędne załączniki i poprawnie 
wypełnione pozycje we wniosku.

1

10.2 Uzasadnienie operacji z celami LSR oraz kryteriami wyboru jest przejrzyste, czytelne i 
zgodne z przedstawionymi dokumentami.

1

10.3 Koszty operacji są adekwatne do zakresu działań wskazanych we wniosku. 2



Minimalna liczba, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 30 50%
- Operacje własne są to projekty kluczowe 

dla LGD, dlatego powinny zostać 
wybrane najlepsze propozycje. 
Zwiększenie pułapu przyczyni się wyboru
najlepszych operacji.

KRYTERIA WYBORU dla działania  OPRACOWANIE KONCEPCJI ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA OBSZARZE LGD
Lp. Nazwa kryterium

Definicja/wyjaśnienie
Liczba

punktów
Uzasadnienie zmiany

1.0 Innowacyjność przedmiotowa- Działania realizowane w ramach operacji 
występują po raz pierwszy na obszarze LGD
Na podstawie opisu we wniosku.
W opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych zaangażowane są minimum 3 
organizacje pozarządowe z terenu co najmniej 3 gmin obszaru LGD zajmujące się 
tematyką turystyki lub dziedzictwa kulturowo-historycznego, przyrodniczo-
krajobrazowego.
Punktację przyznaje się na podstawie dołączonego do wniosku dokumentu w formie porozumienia 
pomiędzy podmiotami/grupami regulującego kto odpowiada za jakie działania z projektu i w jakim 
zakresie.

2 Pomysł na operację jest innowacją w skali
LGD, ponieważ do tej pory nie 
opracowano koncepcji ścieżek 
rowerowych dla całego LGD. Każda 
operacja musi spełniać to założenie. 
Zaproponowane nowe kryterium ma 
premiować wnioskodawce, który będzie 
współpracował z organizacjami z terenu 
znającymi swój obszar, co pozwoli 
wypracować lepsze efekty i przyczyni się 
do realizacji wskaźników LSR.

2.0 Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy o 10 punktów  
procentowych od wymaganego
Poziom dofinansowania operacji jest niższy niż podany w ogłoszeniu o naborze
Wkład własny Poziom dofinansowania liczony jest od kosztów kwalifikowanych.

Max 3 Kryterium zostało zmienione na bardziej 
oczywiste oraz „sprawiedliwe”. W 
dotychczasowym kształcie tylko 
wnioskodawcy którzy wnioskowali o 
równo 10% mogli otrzymać punkty, brak 
było możliwości punktowania dla 
pozostałych wnoszących większy lub w 
tych granicach wkład własny do projektu. 
Celem LGD jest przyznanie jak 
największej liczby dotacji, niestety nie 
jest możliwe zwiększenie środków 
posiadanych przez LGD. Liczbę 
podmiotów korzystających z dotacji 
można zwiększyć poprzez punktowanie 
operacji, w których wnioskodawca 
rezygnuje z części dofinansowania.

2.1 Dofinansowanie obniżone o co najmniej 5 % od maksymalnego 1
2.2 Dofinansowanie obniżone o co najmniej 10 % od maksymalnego 2
2.3 dofinansowanie obniżone o co najmniej 15 % od maksymalnego 3



3.0 Wnioskodawca
Punktacja przyznana na podstawie wniosku i załączonej dokumentacji.

Max 3 4
(Możliwość

wielokrotnego
wyboru)

Wprowadzono możliwość wielokrotnego 
wyboru, ponieważ oba warunki wpływają 
na wybór bardziej doświadczonego 
podmiotu podmiotu.

3.1 Posiada doświadczenie i kwalifikacje i zasoby zgodne z zakresem planowej operacji 1
3.2 Współpracował z lokalnymi grupami działania w zakresie wykonywania koncepcji 

ścieżek, tras rowerowych itp.
3

4.0 Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD
Punktacja przyznawana na podstawie rejestru osób, którym udzielono doradztwa oraz list obecności na 
szkoleniach spotkaniach o charakterze szkoleniowym organizowanych przez LGD i W przypadku 
szkolenia musi to być szkolenie odbywających się przed danym naborem wniosków.

Max. 2
(Możliwość

wielokrotnego
wyboru)

Kompletność i poprawność wypełnienia 
wniosku wniosku ułatwia dokonanie 
oceny wstępnej oraz wpływa na poprawne
przyznanie punktów, w szczególności w 
stosunku do operacji, w których LGD nie 
wzywa do dokonania uzupełnień.
Punkty motywują wnioskodawcę. Jeżeli 
do konkursu są składane dobre wnioski z 
przemyślanymi operacjami, daje to 
większą pewność, iż będzie on 
zrealizowany, a dzięki temu będą 
zrealizowane wskaźniki LSR.

4. Telefonicznie lub w biurze LGD 1
4.1 Wnioskodawca uczestniczył w spotkaniu o charakterze szkoleniowym z zakresu 

pozyskiwania środków z PROW 2014-2020 organizowanym przez LGD.
2 1

4.2 Uczestniczył w spotkaniu o charakterze szkoleniowym z zakresu pozyskiwania środków
z PROW 2014-2020 organizowanych przez LGD. Wnioskodawca konsultował 
poprawność opracowania wniosku i załączników w biurze LGD.

1

5.0 Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków 
przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy udziałowi % wskaźnika 
rezultatu osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika zakładanego do 
osiągnięcia w konkursie
(Wnioskowana kwota wsparcia/środki na konkurs)*100% ≤ (wielkość wskaźnika rezultatu 
operacji/wielkość wskaźnika dla konkursu)*100%

2 1 Zmniejszono wartość punktową dla 
kryterium, ponieważ nie ma on aż tak 
istotnego wpływu na jakość wykonania 
operacji.

6.0 Potrzeba realizacji operacji została uzasadniona Max 2 Kryterium to zawiera się w kryterium 
wskazanym poniżej w odp 6.2.6.1 Uzasadnienie zadowalające 1

6.2 Pełne uzasadnienie 2
6.0 Kompletność dokumentacji konkursowej i uzasadnienie realizacji operacji. Max. 4

(Możliwość
wielokrotnego

wyboru)

Punkty motywują wnioskodawcę. Jeżeli 
do konkursu są składane dobrze 
wypełnione wnioski z przemyślanymi 
operacjami, skraca to czas weryfikacji, 
przyspiesza podpisywanie umów o 
dofinansowanie oraz daje większą 
pewność, iż operacja będzie zrealizowana,
a dzięki temu będą zrealizowane 
wskaźniki LSR.

6.1 Dokumentacja konkursowa zawiera wszystkie niezbędne załączniki i poprawnie 
wypełnione pozycje we wniosku.

1

6.2 Uzasadnienie operacji z celami LSR oraz kryteriami wyboru jest przejrzyste, czytelne i 
zgodne z przedstawionymi dokumentami.

1

6.3 Koszty operacji są adekwatne do zakresu działań wskazanych we wniosku. 2



Minimalna liczba, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 30 50%
- Operacje własne są to projekty kluczowe 

dla LGD, dlatego powinny zostać 
wybrane najlepsze propozycje. 
Zwiększenie pułapu przyczyni się wyboru
najlepszych operacji.

KRYTERIA WYBORU dla działania 
INTEGRACJA BRANŻ MAJĄCYCH KLUCZOWE ZNACZENIE DLA ROZWOJU OBSZARU: ZAKWATEROWANIE I 
USŁUGI GASTRONOMICZNE, KULTURA, REKREACJA I ROZRYWKA, USŁUGI ORAZ HANDEL HURTOWY I 
DETALICZNY
Lp. Nazwa kryterium

Definicja/wyjaśnienie
Liczba

punktów
Uzasadnienie zmiany

1.0 Innowacyjność przedmiotowa- działania realizowane w ramach operacji występują 
po raz pierwszy: 
Na podstawie opisu we wniosku.

Max 3 Zastosowanie stopniowanie w istniejącym
kryterium. W zależności od zasięgu 
działań innowacyjnych można uzyskać 
różna liczbę punktów.

1.1. co najmniej na obszarze gminy, w której będzie realizowana operacja 1
1.2 na obszarze co najmniej 3 gmin LGD 2
1.3 na obszarze całego LGD 3
2.0 Współpraca podmiotów/ grup nieformalnych działających:

Punktację przyznaje się na podstawie dołączonego do wniosku dokumentu w formie porozumienia 
pomiędzy podmiotami/grupami regulującego kto odpowiada za jakie działania z projektu i w jakim 
zakresie.
Działania realizowane w ramach operacji obejmą:  całego obszaru LGD
Na podstawie opisu we wniosku na wsparcie. 

Max 3 Kryterium w nowym brzmieniu jest 
bardziej adekwatne do tematu działań, 
ponieważ celem jest tutaj  integrowanie 
wielu podmiotów działających w zakresie 
wybranych branż, a nie angażowanie do 
realizacji działań jak największej liczby 
podmiotów. 

2.1 z co najmniej 2 gmin LGD co najmniej 10 podmiotów 1
2.2 z co najmniej 4 gmin LGD co najmniej 15 podmiotów 2
2.3 z wszystkich gmin LGD powyżej 20 podmiotów 3
3.0 Działania realizowane w ramach operacji obejmą podmioty z całego obszaru LGD Max 2 Brak zmian

3.1 W ramach branż wskazanych w LSR 1
3.2 Dodatkowych branż ponad wykazane w LSR 2



4.0 W ramach operacji weźmie udział powyżej 100 przedsiębiorców 50 uczestników.
Na podstawie opisu we wniosku na wsparcie. 

2 Obniżonego poziom wymagany do 
osiągnięcia punktów, ponieważ kwota 
operacji jest określona i zbyt mała kwota 
przypadająca na 1 uczestnika operacji 
może obniżyć poziom usługi, przez to być
mało atrakcyjna dla odbiorcy działań 
realizowanych w ramach operacji, a to 
może stanowić zagrożenie dla osiągnięcia 
wskaźników LSR. Katalog odbiorców 
został rozszerzony, aby nie ograniczać 
dostępu do projektu np. organizacjom 
pozarządowym zajmującym się wskazaną 
tematyka.

5.0 Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy o 10 punktów  
procentowych od wymaganego
Poziom dofinansowania operacji jest niższy niż podany w ogłoszeniu o naborze
Wkład własny Poziom dofinansowania liczony jest od kosztów kwalifikowanych.

Max 3 Kryterium zostało zmienione na bardziej 
oczywiste oraz „sprawiedliwe”. W 
dotychczasowym kształcie tylko 
wnioskodawcy którzy wnioskowali o 
równo 10% mogli otrzymać punkty, brak 
było możliwości punktowania dla 
pozostałych wnoszących większy lub w 
tych granicach wkład własny do projektu. 
Celem LGD jest przyznanie jak 
największej liczby dotacji, niestety nie 
jest możliwe zwiększenie środków 
posiadanych przez LGD. Liczbę 
podmiotów korzystających z dotacji 
można zwiększyć poprzez punktowanie 
operacji, w których wnioskodawca 
rezygnuje z części dofinansowania.

5.1 Dofinansowanie obniżone o co najmniej 5 % od maksymalnego 1
5.2 dofinansowanie obniżone o co najmniej 10 % od maksymalnego 2
5.3 Dofinansowanie obniżone o co najmniej 15 % od maksymalnego 3

6.0 Promocja LGD
Procent środków przeznaczonych na działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR
liczony jest od wnioskowanej kwoty pomocy. Punktacja przyznawana na podstawie wykazanych kosztów. 
Przykładową formą promocji może być tablica informacyjna z nazwą i logiem LGD.

Max. 2 Doprecyzowano kryterium, iż procent 
środków jest liczony od kwoty 
wnioskowanej oraz zmniejszono 
obowiązkową wysokość kosztów 
przeznaczonych na promocję LGD.6.1 W budżecie operacji zaplanowano do 2 1 % środków na działania informujące o 

przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR
1

6.2 W budżecie operacji zaplanowano powyżej 2 1 % środków na działania informujące o 
przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR

2

7.0 Wnioskodawca posiada doświadczenie i kwalifikacje i zasoby zgodne z zakresem 
planowej operacji
Punktacja przyznana na podstawie wniosku i załączonej dokumentacji.

1 Brak zmian



8.0 Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD
Punktacja przyznawana na podstawie rejestru osób, którym udzielono doradztwa oraz list obecności na 
szkoleniach spotkaniach o charakterze szkoleniowym organizowanych przez LGD i W przypadku szkolenia 
musi to być szkolenie odbywających się przed danym naborem wniosków.

Max. 2
(Możliwość

wielokrotnego
wyboru)

Należy dodatkowo premiować operacje, 
które są dopracowane. Z doświadczeń po 
pierwszych naborach zaobserwowano, iż 
dokumenty konkursowe, które były 
skonsultowane w biurze LGD, były lepiej 
przygotowane. 
Punkty motywują wnioskodawcę. Jeżeli 
do konkursu są składane dobre wnioski z 
przemyślanymi operacjami, daje to 
większą pewność, iż będzie on 
zrealizowany, a dzięki temu będą 
zrealizowane wskaźniki LSR.

8.1 Telefonicznie lub w biurze LGD 1
8.1 Wnioskodawca uczestniczył w spotkaniu o charakterze szkoleniowym z zakresu 

pozyskiwania środków z PROW 2014-2020 organizowanym przez LGD.
2 1

8.2 Uczestniczył w spotkaniu o charakterze szkoleniowym z zakresu pozyskiwania środków z 
PROW 2014-2020 organizowanych przez LGD. Wnioskodawca konsultował poprawność 
opracowania wniosku i załączników w biurze LGD.

1

9.0 Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków 
przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy udziałowi % wskaźnika 
rezultatu osiąganego przez zadanie w stosunku do wskaźnika zakładanego do 
osiągnięcia w konkursie
(Wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100% ≤ (wielkość wskaźnika rezultatu zadania / 
wielkość wskaźnika dla konkursu)*100%

1 Brak zmian

10.0 Potrzeba realizacji operacji została uzasadniona 
Na podstawie wniosku o przyznanie pomocy.

Max 2 Kryterium to zawiera się w kryterium 
wskazanym poniżej w odp 10.2.

10.1 Uzasadnienie zadowalające 1
10.2 Pełne uzasadnienie 2
10.0 Kompletność dokumentacji konkursowej i uzasadnienie realizacji operacji. Max. 4

(Możliwość
wielokrotnego

wyboru)

Kompletność i poprawność wypełnienia 
wniosku wniosku ułatwia dokonanie 
oceny wstępnej oraz wpływa na poprawne
przyznanie punktów, w szczególności w 
stosunku do operacji, w których LGD nie 
wzywa do dokonania uzupełnień.
Punkty motywują wnioskodawcę. Jeżeli 
do konkursu są składane dobrze 
wypełnione wnioski z przemyślanymi 
operacjami, skraca to czas weryfikacji, 
przyspiesza podpisywanie umów o 
dofinansowanie oraz daje większą 
pewność, iż operacja będzie zrealizowana,
a dzięki temu będą zrealizowane 
wskaźniki LSR.

10.1 Dokumentacja konkursowa zawiera wszystkie niezbędne załączniki i poprawnie 
wypełnione pozycje we wniosku.

1

10.2 Uzasadnienie operacji z celami LSR oraz kryteriami wyboru jest przejrzyste, czytelne i 
zgodne z przedstawionymi dokumentami.

1

10.3 Koszty operacji są adekwatne do zakresu działań wskazanych we wniosku. 2



Minimalna liczba, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 30 50%
- Operacje własne są to projekty kluczowe 

dla LGD, dlatego powinny zostać 
wybrane najlepsze propozycje. 
Zwiększenie pułapu przyczyni się wyboru
najlepszych operacji.

KRYTERIA WYBORU dla projektu grantowego AKTYWIZACJA I INTEGRACJA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI
Lp. Nazwa kryterium

Definicja/wyjaśnienie
Liczba

punktów
Uzasadnienie zmiany

1.0 Innowacyjność obszarowa przedmiotowa- działania realizowane w ramach zadania 
występują po raz pierwszy: 
Na podstawie opisu we wniosku.

Max 3 Poprawiono nazwę kryterium, w którym 
innowacyjność ma dotyczyć działań które 
będą podejmowane, a nie obszaru. 
Natomiast ze względu na obszar, na którym
wystąpią innowacyjne działania są 
przydzielane punkty. Aby zróżnicować 
ocenę wprowadzono nowy zasięg „teren 3 
gmin”. 

1.1 Działania realizowane występują po raz pierwszy na terenie danej gminy 1

1.2  na terenie co najmniej 3 gmin 2

1.3 Realizowane działania występują po raz pierwszy na terenie wszystkich gmin całego 
LGD

2 3

2.0 Współpraca podmiotów/ grup nieformalnych działających:
Punktację przyznaje się na podstawie dołączonego do wniosku dokumentu w formie porozumienia 
pomiędzy podmiotami/grupami regulującego kto odpowiada za jakie działania z projektu i w jakim 
zakresie.
Działania realizowane w ramach operacji obejmą uczestników z: całego obszaru 
LGD
Na podstawie opisu we wniosku na wsparcie. 

Max 3 Kryterium w nowym brzmieniu jest 
bardziej adekwatne do tematu działań, 
ponieważ celem jest tutaj  integrowanie 
mieszkańców z jak największej liczby 
miejscowości, a nie angażowanie do 
realizacji działań jak największej liczby 
podmiotów. 

2.1 z co najmniej 2 gmin LGD 1
2.2 z co najmniej 4 gmin LGD 2
2.3 z wszystkich gmin LGD 3
3.0 Koszty zadania dotyczą:

Punktacja jest przyznawana na podstawie opisów działań oraz budżetu we wniosku
Max 7

(Możliwość
wielokrotneg

o wyboru)

Doprecyzowano % kosztów w przypadku 
kampanii marketingowych.

3.1 Działań szkoleniowych/ edukacyjnych 
Minimum 50 % kosztów grantu przeznaczono na działania szkoleniowe/edukacyjne. 

2

3.2 Działań mających wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom 
klimatu 

2



Minimum 15% kosztów grantu przeznaczono na działania, które wpływają na ochronę środowiska i/lub 
przeciwdziałające zmianom klimatu lub podnoszą świadomość z tego zakresu.

3.3 Kampanii marketingowych wspólnych dla całego obszaru
Minimum 10% kosztów grantu przeznaczono na kampanię marketingową. Przedmiot i zasięg kampanii 
marketingowej musi dotyczyć wszystkich gmin LGD, a tematyka kampanii mieści się w zakresie ochrony 
środowiska, zdrowia, mienia publicznego, praw i obowiązków człowieka, budowania pozytywnego 
wizerunku wsi. 

3

4.0 Udział wkładu własnego w realizację operacji  jest większy o co najmniej 10 
punktów  procentowych od wymaganego
Wkład własny liczony jest od kosztów kwalifikowanych 
Wartość zadania jest wyższa od wnioskowanej kwoty grantu (poprawnie wyliczonych 
kosztów kwalifikowalnych) o co najmniej 11%.

2 Kryterium zostało zmienione zgodnie ze 
zmieniającym rozporządzeniem, a także 
propozycjami zmian w LSR. W LSR 
proponuje się poziom dofinansowania 
(grantu) do 100%, natomiast obowiązkowo 
grantobiorca musi wnieść wkład własny do 
zadania w wysokości co najmniej 10% 
wartości wnioskowanej grantu. Jeżeli 
będzie wnosił wyższy wkład będzie 
dodatkowo premiowany punktami.  

5.0 Promocja LGD
Procent środków przeznaczonych na działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach 
LSR liczony jest od wnioskowanej kwoty pomocy. Punktacja przyznawana na podstawie wykazanych 
kosztów. Przykładową formą promocji może być tablica informacyjna z nazwą i logiem LGD.

Max. 2 Doprecyzowano kryterium, iż procent 
środków jest liczony od kwoty 
wnioskowanej oraz zmniejszono 
obowiązkową wysokość kosztów 
przeznaczonych na promocję LGD.5.1 W budżecie operacji zaplanowano do 2 1 % środków na działania informujące o 

przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR
1

5.2 W budżecie operacji zaplanowano powyżej 2 1 % środków na działania informujące o 
przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR

2

6.0 Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD
Punktacja przyznawana na podstawie rejestru osób, którym udzielono doradztwa oraz list obecności na 
szkoleniach spotkaniach o charakterze szkoleniowym organizowanych przez LGD i W przypadku szkolenia 
musi to być szkolenie odbywających się przed danym naborem wniosków.

Max. 2
(Możliwość
wielokrotneg

o wyboru)

Należy dodatkowo premiować operacje, 
które są dopracowane. Z doświadczeń po 
pierwszych naborach zaobserwowano, iż 
dokumenty konkursowe, które były 
skonsultowane w biurze LGD, były lepiej 
przygotowane. 
Punkty motywują wnioskodawcę. Jeżeli do 
konkursu są składane dobre wnioski z 
przemyślanymi operacjami, daje to większą
pewność, iż będzie on zrealizowany, a 
dzięki temu będą zrealizowane wskaźniki 
LSR.

6.0 Telefonicznie lub w biurze LGD 1
6.1 Wnioskodawca uczestniczył w spotkaniu o charakterze szkoleniowym z zakresu 

pozyskiwania środków z PROW 2014-2020 organizowanym przez LGD.
2 1

6.2 Uczestniczył w spotkaniu o charakterze szkoleniowym z zakresu pozyskiwania środków 
z PROW 2014-2020 organizowanych przez LGD. Wnioskodawca konsultował 
poprawność opracowania wniosku i załączników w biurze LGD.

1

8.0 Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków 
przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy udziałowi % wskaźnika 

2 Na podstawie przeprowadzonych naborów 
stwierdza się, iż punktacja nie ma 
rzeczywistego realnego wpływu na wybór 



produktu osiąganego przez zadanie w stosunku do wskaźnika zakładanego do 
osiągnięcia w konkursie
(Wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100% ≤ (wielkość wskaźnika 
produktu zadania / wielkość wskaźnika dla konkursu) x 100%

„dobrych” pomysłów, punkt ten nie 
różnicuje wniosków, każdy wnioskodawca 
otrzymuje punkty.

9.0 Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków 
przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy udziałowi % wskaźnika 
rezultatu osiąganego przez zadanie w stosunku do wskaźnika zakładanego do 
osiągnięcia w konkursie
(Wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100% ≤ (wielkość wskaźnika rezultatu zadania / 
wielkość wskaźnika dla konkursu)*100%

1 Brak zmian

10.0 Miejsce realizacji działań w ramach realizowanego zadania.
Na podstawie budżetu i opisu zadań we wniosku.

Max 3 Brak zmian

10.1 Działania odbywają się na terenie min. 2 gmin 1
10.2 Działania odbywają się na terenie min. 3 gmin 2
10.3 Działania odbywają się na terenie wszystkich gmin 3
11.0 Potrzeba realizacji projektu została uzasadniona w opisie zadania Max 2 Kryterium to zawiera się w kryterium 

wskazanym poniżej w odp 11.2.11.1 Uzasadnienie zadowalające 1
11.2 Pełne uzasadnienie 2
11.0 Kompletność dokumentacji konkursowej i uzasadnienie realizacji zadania. Max. 4

(Możliwość
wielokrotneg

o wyboru)

Kompletność i poprawność wypełnienia 
wniosku wniosku ułatwia dokonanie oceny 
wstępnej oraz wpływa na poprawne 
przyznanie punktów.
Punkty motywują wnioskodawcę. Jeżeli do 
konkursu są składane dobrze wypełnione 
wnioski z przemyślanymi operacjami, 
skraca to czas weryfikacji, przyspiesza 
podpisywanie umów o dofinansowanie 
oraz daje większą pewność, iż operacja 
będzie zrealizowana, a dzięki temu będą 
zrealizowane wskaźniki LSR.

11.1 Dokumentacja konkursowa zawiera wszystkie niezbędne załączniki i poprawnie 
wypełnione pozycje we wniosku.

1

11.2 Uzasadnienie operacji z celami LSR oraz kryteriami wyboru jest przejrzyste, czytelne i 
zgodne z przedstawionymi dokumentami.

1

11.3 Koszty grantu są adekwatne do zakresu działań wskazanych we wniosku. 2

12.0 Grantobiorca: Max 2 Zgodnie z rozporządzeniem dla jsfp może 
być przydzielone maksymalnie 20% kwoty 
projektu grantowego. Kryterium to promuje

12.1. nie jest jednostką sektora finansów publicznych (m.in. gmina, gminny ośrodek kultury, 
szkoła)

1



wnioskodawców spoza tej grupy co ma 
wpłynąć na zrealizowanie projektu 
grantowego i osiągnięcie jego wskaźników.
Punktowane będzie również doświadczenie
wnioskodawcy w realizacji podobnych 
projektów z poprzedniego okresu 
programowania tzw. małych projektów, 
ponieważ wnioskodawca, który już 
przeszedł drogę pozyskania, realizacji i 
rozliczenia projektu, jest lepiej 
przygotowany do zrealizowania działań. 
Każdy z grantobiorców musi zrealizować 
swój grant aby LGD mogło rozliczyć cały 
projekt grantowy i zrealizować jego 
wskaźniki, dlatego wybór wnioskodawców 
zdecydowanych zrealizować grant ma 
kluczowe znaczenie dla zrealizowania 
całego projektu grantowego.

12.2. zrealizował i rozliczył minimum jeden tzw. mały projekt w ramach wdrażania Strategii 
Rozwoju Lokalnego w latach 2009-2015

1

Minimalna liczba, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 30 %

KRYTERIA WYBORU dla projektu grantowego KULTYWOWANIE LOKALNYCH TRADYCJI I HISTORII
Lp. Nazwa kryterium

Definicja/wyjaśnienie
Liczba

punktów
Uzasadnienie zmiany

1.0 Innowacyjność obszarowa przedmiotowa- działania realizowane w ramach grantu 
występują po raz pierwszy: 
Na podstawie opisu we wniosku.

Max 3 Poprawiono nazwę kryterium, w którym 
innowacyjność ma dotyczyć działań które 
będą podejmowane, a nie obszaru. 
Natomiast ze względu na obszar, na którym
wystąpią innowacyjne działania są 
przydzielane punkty. Aby zróżnicować 
ocenę wprowadzono nowy zasięg „teren 3 
gmin”.

1.1 Działania realizowane występują po raz pierwszy na terenie danej gminy 1
1.2  na terenie co najmniej 3 gmin 2
1.3 Realizowane działania występują po raz pierwszy na terenie wszystkich gmin całego LGD 2 3

2.0 Współpraca podmiotów/ grup nieformalnych działających:
Punktację przyznaje się na podstawie dołączonego do wniosku dokumentu w formie porozumienia pomiędzy 
podmiotami/grupami regulującego kto odpowiada za jakie działania z projektu i w jakim zakresie.
Działania realizowane w ramach operacji obejmą uczestników z: całego obszaru LGD
Na podstawie opisu we wniosku na wsparcie. 

Max 3 Kryterium w nowym brzmieniu jest 
bardziej adekwatne do tematu działań, 
ponieważ celem jest tutaj  promowanie i 
kultywowanie lokalnych zwyczajów i 
historii wśród mieszkańców jak 
największej liczby miejscowości, a nie 

2.1 z co najmniej 2 gmin LGD 1
2.2 z co najmniej 4 gmin LGD 2



angażowanie do realizacji działań jak 
największej liczby podmiotów. 

2.3 z wszystkich gmin LGD 3

3.0 Udział wkładu własnego w realizację operacji  jest większy o co najmniej 10 punktów 
procentowych od wymaganego
Wkład własny liczony jest od kosztów kwalifikowanych 
Wartość zadania jest wyższa od wnioskowanej kwoty grantu (poprawnie wyliczonych 
kosztów kwalifikowalnych) o co najmniej 11%.

2 Kryterium zostało zmienione zgodnie ze 
zmieniającym rozporządzeniem, a także 
propozycjami zmian w LSR. W LSR 
proponuje się poziom dofinansowania 
(grantu) do 100%, natomiast obowiązkowo 
grantobiorca musi wnieść wkład własny do 
zadania w wysokości co najmniej 10% 
wartości wnioskowanej grantu. Jeżeli 
będzie wnosił wyższy wkład będzie 
dodatkowo premiowany punktami.  

4.0 Promocja LGD
Procent środków przeznaczonych na działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR 
liczony jest od wnioskowanej kwoty pomocy. Punktacja przyznawana na podstawie wykazanych kosztów. 
Przykładową formą promocji może być tablica informacyjna z nazwą i logiem LGD.

Max. 2 Doprecyzowano kryterium, iż procent 
środków jest liczony od kwoty 
wnioskowanej oraz zmniejszono 
obowiązkową wysokość kosztów 
przeznaczonych na promocję LGD.4.1 W budżecie operacji zaplanowano do 2 1 % środków na działania informujące o 

przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR
1

4.2 W budżecie operacji zaplanowano powyżej 2 1 % środków na działania informujące o 
przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR

2

5.0 Wnioskodawca posiada doświadczenie i kwalifikacje i zasoby zgodne z zakresem 
planowanego zadania
Punktacja przyznana na podstawie wniosku i załączonej dokumentacji.

1 Brak zmian

6.0 Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD
Punktacja przyznawana na podstawie rejestru osób, którym udzielono doradztwa oraz list obecności na 
szkoleniach spotkaniach o charakterze szkoleniowym organizowanych przez LGD i W przypadku szkolenia 
musi to być szkolenie odbywających się przed danym naborem wniosków.

Max. 2
(Możliwość
wielokrotne
go wyboru)

Należy dodatkowo premiować operacje, 
które są dopracowane. Z doświadczeń po 
pierwszych naborach zaobserwowano, iż 
dokumenty konkursowe, które były 
skonsultowane w biurze LGD, były lepiej 
przygotowane. Punkty motywują 
wnioskodawcę. Jeżeli do konkursu są 
składane dobre wnioski z przemyślanymi 
operacjami, daje to większą pewność, iż 
będzie on zrealizowany, a dzięki temu będą
zrealizowane wskaźniki LSR.

6.1 Telefonicznie lub w biurze LGD 1
6.2 Wnioskodawca uczestniczył w spotkaniu o charakterze szkoleniowym z zakresu 

pozyskiwania środków z PROW 2014-2020 organizowanym przez LGD.
2 1

Uczestniczył w spotkaniu o charakterze szkoleniowym z zakresu pozyskiwania środków z 
PROW 2014-2020 organizowanych przez LGD. Wnioskodawca konsultował poprawność 
opracowania wniosku i załączników w biurze LGD.

1

7.0 Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków 
przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy udziałowi % wskaźnika 
produktu osiąganego przez zadanie w stosunku do wskaźnika zakładanego do 
osiągnięcia w konkursie

2 Na podstawie przeprowadzonych naborów 
stwierdza się, iż punktacja nie ma 
rzeczywistego realnego wpływu na wybór 
„dobrych” pomysłów, punkt ten nie 
różnicuje wniosków, każdy wnioskodawca 



(Wnioskowana kwota wsparcia/środki na konkurs)*100% ≤ (wielkość wskaźnika produktu zadania/wielkość 
wskaźnika dla konkursu)*100%

otrzymuje punkty.

8.0 Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków 
przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy udziałowi % wskaźnika 
rezultatu osiąganego przez zadanie w stosunku do wskaźnika zakładanego do 
osiągnięcia w konkursie
(Wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100% ≤ (wielkość wskaźnika rezultatu zadania / 
wielkość wskaźnika dla konkursu)*100%

1 Brak zmian

9.0 Potrzeba realizacji projektu została uzasadniona w opisie zadania Max 2 Kryterium to zawiera się w kryterium 
wskazanym poniżej w odp 9.2.9.1 Uzasadnienie zadowalające 1

9.2 Pełne uzasadnienie 2
9.0 Kompletność dokumentacji konkursowej i uzasadnienie realizacji zadania. Max. 4

(Możliwość
wielokrotne
go wyboru)

Należy premiować operacje, które są 
dopracowane. Z doświadczeń po 
pierwszym naborze zaobserwowano, iż 
dokumenty konkursowe, które były 
skonsultowane w biurze LGD, były lepiej 
przygotowane. Punkty motywują 
wnioskodawcę. Jeżeli do konkursu są 
składane dobre wnioski z przemyślanymi 
operacjami, daje to większą pewność, iż 
będzie on zrealizowany, a dzięki temu będą
zrealizowane wskaźniki LSR.

9.1 Dokumentacja konkursowa zawiera wszystkie niezbędne załączniki i poprawnie 
wypełnione pozycje we wniosku.

1

9.2 Uzasadnienie operacji z celami LSR oraz kryteriami wyboru jest przejrzyste, czytelne i 
zgodne z przedstawionymi dokumentami.

1

9.3 Koszty grantu są adekwatne do zakresu działań wskazanych we wniosku. 2

10.0 Grantobiorca: Max 3 Zgodnie z rozporządzeniem dla jsfp może 
być przydzielone maksymalnie 20% kwoty 
projektu grantowego. Kryterium to promuje

10.1 nie jest jednostką sektora finansów publicznych (m.in. gmina, gminny ośrodek kultury, 
szkoła)

1



wnioskodawców spoza tej grupy co ma 
wpłynąć na zrealizowanie projektu 
grantowego i osiągnięcie jego wskaźników.
Punktowane będzie również doświadczenie
wnioskodawcy w realizacji podobnych 
projektów z poprzedniego okresu 
programowania tzw. małych projektów, 
ponieważ wnioskodawca, który już 
przeszedł drogę pozyskania, realizacji i 
rozliczenia projektu, jest lepiej 
przygotowany do zrealizowania działań. 
Każdy z grantobiorców musi zrealizować 
swój grant aby LGD mogło rozliczyć cały 
projekt grantowy i zrealizować jego 
wskaźniki, dlatego wybór wnioskodawców 
zdecydowanych zrealizować grant ma 
kluczowe znaczenie dla zrealizowania 
całego projektu grantowego.

10.2 zrealizował i rozliczył minimum jeden tzw. mały projekt w ramach wdrażania Strategii 
Rozwoju Lokalnego w latach 2009-2015

2

Minimalna liczba, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 30%

KRYTERIA WYBORU dla projektu grantowego MIEJSCA  AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ
Lp. Nazwa kryterium

Definicja/wyjaśnienie
Liczba

punktów
Uzasadnienie zmiany

1.0 Inwestycja będzie realizowane na terenie więcej niż trzech miejscowości 
Punktacja przyznana na podstawie wniosku i załączonej dokumentacji. Przykładem takiej operacji może
być oznakowanie ścieżki rowerowej.

3 Brak zmian

2.0 Inwestycja jest realizowana w miejscowości poniżej 5 000 mieszkańców
Weryfikacja na podstawie bieżących danych gminnych wg złożonego oświadczenia. 

Max 2 Brak zmian

2.1 Poniżej 5 000 mieszkańców 1
2.2 Poniżej 1 000 mieszkańców 2
3.0 Innowacyjność przedmiotowa - zakupione w projekcie środki trwałe, obiekty nie 

występowały dotychczas na terenie
Przy ocenie bierze się pod uwagę charakter obiektu, jego przeznaczenie. Do przyznania punktów nie 
uwzględnia się sposobu wykonania, użytych materiałów lub technik wykonawczych.
Za ogólnodostępne uważa się również obiekty znajdujące się przy placówkach oświatowych, obiektach 
noclegowych itp. chyba iż regulamin danej placówki wyraźnie wskazuje, iż obiekt nie jest dostępny dla 
wszystkich odbiorców lub jest dostępny wyłącznie w godzinach pracy danej placówki.

Max 3 Kryterium zostało doprecyzowane poprzez
wskazanie co jest obiektem 
ogólnodostępnym.



3.1 W danej miejscowości nie było dotychczas ogólnodostępnego miejsca aktywności 
ruchowej lub na terenie miejscowości istnieją obiekty aktywności ruchowej inne niż 
wskazane w realizowanym zadaniu (np. we wniosku wskazano siłownię, a w 
miejscowości istnieje plac zabaw)

1

3.2 Na terenie danej gminy nie występują obiekty ogólnodostępne wskazane do realizacji w 
ramach zadania

2

3.3 Na terenie całego LGD nie występują obiekty wskazane do realizacji w ramach zadania 3
4.0 Udział wkładu własnego w realizację operacji  jest większy o co najmniej 10 

punktów  procentowych od wymaganego
Wkład własny liczony jest od kosztów kwalifikowanych 
Wartość zadania jest wyższa od wnioskowanej kwoty grantu (poprawnie wyliczonych 
kosztów kwalifikowalnych) o co najmniej 11%.

2 Kryterium zostało zmienione zgodnie ze 
zmieniającym rozporządzeniem, a także 
propozycjami zmian w LSR. W LSR 
proponuje się poziom dofinansowania 
(grantu) do 100%, natomiast obowiązkowo
grantobiorca musi wnieść wkład własny do
zadania w wysokości co najmniej 10% 
wartości wnioskowanej grantu. Jeżeli 
będzie wnosił wyższy wkład będzie 
dodatkowo premiowany punktami.  

5.0 Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków 
przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy udziałowi % wskaźnika 
rezultatu osiąganego przez zadanie w stosunku do wskaźnika zakładanego do 
osiągnięcia w konkursie
(Wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100% ≤ (wielkość wskaźnika rezultatu zadania / 
wielkość wskaźnika dla konkursu)*100%

1 Brak zmian

6.0 Na działania integracyjne i aktywizacyjne w ramach zadania przewidziano:
Weryfikacja na podstawie budżetu.

Max 2 Kryterium zmieniono zgodnie z 
proponowanymi zmianami w LSR, 
zwiększającymi poziom dofinansowania 
do środków trwałych zakupionych w 
ramach realizacji zadania. 

6.1 Powyżej 20% kosztów całkowitych   powyżej 10 % wnioskowanej kwoty grantu 
(poprawnie wskazanych kosztów kwalifikowalnych)

1

6.2 Powyżej 25 % kosztów całkowitych   powyżej 15 % wnioskowanej kwoty grantu 
(poprawnie wskazanych kosztów kwalifikowalnych)

2

7.0 Grantobiorca nie jest jednostką sektora finansów publicznych (JSFP)
Weryfikacja na podstawie wniosku. JSFP są m.in: gmina, gminny ośrodek kultury, szkoła.

2 Brak zmian

8.0 W budżecie zadania zaplanowano min. 2% środków na działania mające wpływ na 
ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu
Punkty są przyznawane na podstawie budżetu lub kosztorysu i opisu działań.

2 Brak zmian



9.0 Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD
Punktacja przyznawana na podstawie rejestru osób, którym udzielono doradztwa oraz list obecności na 
szkoleniach spotkaniach o charakterze szkoleniowym organizowanych przez LGD i W przypadku szkolenia
musi to być szkolenie odbywających się przed danym naborem wniosków.

Max. 2
(Możliwość
wielokrotne
go wyboru)

Należy dodatkowo premiować operacje, 
które są dopracowane. Z doświadczeń po 
pierwszych naborach zaobserwowano, iż 
dokumenty konkursowe, które były 
skonsultowane w biurze LGD, były lepiej 
przygotowane. Punkty motywują 
wnioskodawcę. Jeżeli do konkursu są 
składane dobre wnioski z przemyślanymi 
operacjami, daje to większą pewność, iż 
będzie on zrealizowany, a dzięki temu 
będą zrealizowane wskaźniki LSR.

Telefonicznie lub w biurze LGD 1
9.1 Wnioskodawca uczestniczył w spotkaniu o charakterze szkoleniowym z zakresu 

pozyskiwania środków z PROW 2014-2020 organizowanym przez LGD.
2 1

9.2 Uczestniczył w spotkaniu o charakterze szkoleniowym z zakresu pozyskiwania środków 
z PROW 2014-2020 organizowanych przez LGD. Wnioskodawca konsultował 
poprawność opracowania wniosku i załączników w biurze LGD.

1

10.0 Promocja LGD
Procent środków przeznaczonych na działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach 
LSR liczony jest od wnioskowanej kwoty pomocy. Punktacja przyznawana na podstawie wykazanych 
kosztów. Przykładową formą promocji może być tablica informacyjna z nazwą i logiem LGD.

Max. 2 Doprecyzowano kryterium, iż procent 
środków jest liczony od kwoty 
wnioskowanej oraz zmniejszono 
obowiązkową wysokość kosztów 
przeznaczonych na promocję LGD.10.1 W budżecie operacji zaplanowano do 2 1 % środków na działania informujące o 

przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR
1

10.2 W budżecie operacji zaplanowano powyżej 2 1 % środków na działania informujące o 
przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR

2

Potrzeba realizacji projektu została uzasadniona w opisie zadania Max 2 Kryterium to zawiera się w kryterium 
wskazanym poniżej w odp 11.2.Uzasadnienie zadowalające 1

Pełne uzasadnienie 2
11.0 Kompletność dokumentacji konkursowej i uzasadnienie realizacji zadania. Max. 4

(Możliwość
wielokrotne
go wyboru)

Należy premiować operacje, które są 
dopracowane. Z doświadczeń po 
pierwszym naborze zaobserwowano, iż 
dokumenty konkursowe, które były 
skonsultowane w biurze LGD, były lepiej 
przygotowane. Punkty motywują 
wnioskodawcę. Jeżeli do konkursu są 
składane dobre wnioski z przemyślanymi 
operacjami, daje to większą pewność, iż 
będzie on zrealizowany, a dzięki temu 
będą zrealizowane wskaźniki LSR.

11.1 Dokumentacja konkursowa zawiera wszystkie niezbędne załączniki i poprawnie 
wypełnione pozycje we wniosku.

1

11.2 Uzasadnienie operacji z celami LSR oraz kryteriami wyboru jest przejrzyste, czytelne i 
zgodne z przedstawionymi dokumentami.

1

11.3 Koszty grantu są adekwatne do zakresu działań wskazanych we wniosku. 2

Minimalna liczba, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 30 %



KRYTERIA WYBORU dla projektu grantowego WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Lp. Nazwa kryterium

Definicja/wyjaśnienie
Liczba

punktów
Uzasadnienie zmiany

1.0 Innowacyjność obszarowa przedmiotowa- działania realizowane w ramach 
grantu występują po raz pierwszy: 
Na podstawie opisu we wniosku.

Max 3 Poprawiono nazwę kryterium, w którym 
innowacyjność ma dotyczyć działań które 
będą podejmowane, a nie obszaru. 
Natomiast ze względu na obszar, na którym
wystąpią innowacyjne działania są 
przydzielane punkty. Aby zróżnicować 
ocenę wprowadzono nowy zasięg „teren 3 
gmin”.

1.1 Działania realizowane występują po raz pierwszy na terenie danej gminy 1
1.2  na terenie co najmniej 3 gmin 2
1.3 Realizowane działania występują po raz pierwszy na terenie wszystkich gmin 

całego LGD
2 3

2.0 Współpraca podmiotów/ grup nieformalnych działających:
Punktację przyznaje się na podstawie dołączonego do wniosku dokumentu w formie porozumienia 
pomiędzy podmiotami/grupami regulującego kto odpowiada za jakie działania z projektu i w jakim 
zakresie.
Działania realizowane w ramach operacji obejmą uczestników z: całego 
obszaru LGD
Na podstawie opisu we wniosku na wsparcie. 

Max 3 Kryterium w nowym brzmieniu jest 
bardziej adekwatne do tematu działań, 
ponieważ celem jest tutaj  wzmacnianie 
potencjału organizacji z różnych gmin 
LGD, a nie angażowanie do realizacji 
działań jak największej liczby podmiotów. 

2.1 z co najmniej 2 gmin LGD 1
2.2 z co najmniej 4 gmin LGD 2
2.3 z wszystkich gmin LGD 3
3.0 Budżet zadania w całości minimum w 50 % został przeznaczony na działania 

szkoleniowe/ edukacyjne dla członków/partnerów/wolontariuszy/działaczy 
organizacji pozarządowych
Na podstawie wniosku o wsparcie.

2 Wzmacnianie potencjału organizacji 
pozarządowych może się odbywać również
w innej formie niż szkolenia, dlatego aby 
nie sugerować NGO tylko tej formy działań
zmniejszono % budżetu zadania 
przeznaczonego na szkolenia/edukację. 
Obok członków wpisano również 
podmioty, które współpracują z NGO i 
tworzą jego kapitał społeczny.

4.0 W ramach realizacji zadania wezmą udział przedstawiciele minimum:
Na podstawie opisu we wniosku na wsparcie.

2  Brak zmian

4.1 7 organizacji pozarządowych 1
4.2 10 organizacji pozarządowych 2
5.0 Udział wkładu własnego w realizację operacji  jest większy o co najmniej 10 

punktów  procentowych od wymaganego
Wkład własny liczony jest od kosztów kwalifikowanych 

2 Kryterium zostało zmienione zgodnie ze 
zmieniającym rozporządzeniem, a także 
propozycjami zmian w LSR. W LSR 



Wartość zadania jest wyższa od wnioskowanej kwoty grantu (poprawnie 
wyliczonych kosztów kwalifikowalnych) o co najmniej 11%.

proponuje się poziom dofinansowania 
(grantu) do 100%, natomiast obowiązkowo 
grantobiorca musi wnieść wkład własny do 
zadania w wysokości co najmniej 10% 
wartości wnioskowanej grantu. Jeżeli 
będzie wnosił wyższy wkład będzie 
dodatkowo premiowany punktami.  

6.0 Promocja LGD
Procent środków przeznaczonych na działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD w 
ramach LSR liczony jest od wnioskowanej kwoty pomocy. Punktacja przyznawana na podstawie 
wykazanych kosztów. Przykładową formą promocji może być tablica informacyjna z nazwą i logiem 
LGD.

Max. 2 Doprecyzowano kryterium, iż procent 
środków jest liczony od kwoty 
wnioskowanej oraz zmniejszono 
obowiązkową wysokość kosztów 
przeznaczonych na promocję LGD.

6.1 W budżecie operacji zaplanowano do 2 1 % środków na działania informujące o 
przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR

1

6.2 W budżecie operacji zaplanowano powyżej 2 1 % środków na działania 
informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR

2

7.0 Wnioskodawca posiada doświadczenie i kwalifikacje i zasoby zgodne z 
zakresem planowanego zadania
Punktacja przyznana na podstawie wniosku i załączonej dokumentacji.

1 Brak zmian

8.0 Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD
Punktacja przyznawana na podstawie rejestru osób, którym udzielono doradztwa oraz list obecności
na szkoleniach spotkaniach o charakterze szkoleniowym organizowanych przez LGD i W przypadku 
szkolenia musi to być szkolenie odbywających się przed danym naborem wniosków.

Max. 2
(Możliwość
wielokrotne
go wyboru)

Należy dodatkowo premiować operacje, 
które są dopracowane. Z doświadczeń po 
pierwszych naborach zaobserwowano, iż 
dokumenty konkursowe, które były 
skonsultowane w biurze LGD, były lepiej 
przygotowane. Punkty motywują 
wnioskodawcę. Jeżeli do konkursu są 
składane dobre wnioski z przemyślanymi 
operacjami, daje to większą pewność, iż 
będzie on zrealizowany, a dzięki temu będą
zrealizowane wskaźniki LSR.

Telefonicznie lub w biurze LGD 1
8.1 Wnioskodawca uczestniczył w spotkaniu o charakterze szkoleniowym z zakresu 

pozyskiwania środków z PROW 2014-2020 organizowanym przez LGD.
2 1

8.2 Uczestniczył w spotkaniu o charakterze szkoleniowym z zakresu pozyskiwania 
środków z PROW 2014-2020 organizowanych przez LGD. Wnioskodawca 
konsultował poprawność opracowania wniosku i załączników w biurze LGD.

1

7.0 Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków 
przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy udziałowi % wskaźnika 
produktu osiąganego przez zadanie w stosunku do wskaźnika zakładanego do 
osiągnięcia w konkursie
(Wnioskowana kwota wsparcia/środki na konkurs)*100% ≤ (wielkość wskaźnika produktu 
zadania/wielkość wskaźnika dla konkursu)*100%

2 Na podstawie przeprowadzonych naborów 
stwierdza się, iż punktacja nie ma 
rzeczywistego realnego wpływu na wybór 
„dobrych” pomysłów, punkt ten nie 
różnicuje wniosków, każdy wnioskodawca 
otrzymuje punkty.

9.0 Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków 
przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy udziałowi % wskaźnika 

1 Brak zmian



rezultatu osiąganego przez zadanie w stosunku do wskaźnika zakładanego do 
osiągnięcia w konkursie
(Wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100% ≤ (wielkość wskaźnika rezultatu 
zadania / wielkość wskaźnika dla konkursu)*100%

Potrzeba realizacji projektu została uzasadniona w opisie zadania Max 2 Kryterium to zawiera się w kryterium 
wskazanym poniżej w odp 10.2.Uzasadnienie zadowalające 1

Pełne uzasadnienie 2
10.0 Kompletność dokumentacji konkursowej i uzasadnienie realizacji zadania. Max. 4

(Możliwość
wielokrotne
go wyboru)

Należy premiować operacje, które są 
dopracowane. Z doświadczeń po 
pierwszym naborze zaobserwowano, iż 
dokumenty konkursowe, które były 
skonsultowane w biurze LGD, były lepiej 
przygotowane. Punkty motywują 
wnioskodawcę. Jeżeli do konkursu są 
składane dobre wnioski z przemyślanymi 
operacjami, daje to większą pewność, iż 
będzie on zrealizowany, a dzięki temu będą
zrealizowane wskaźniki LSR.

10.1. Dokumentacja konkursowa zawiera wszystkie niezbędne załączniki i poprawnie 
wypełnione pozycje we wniosku.

1

10.2. Uzasadnienie operacji z celami LSR oraz kryteriami wyboru jest przejrzyste, 
czytelne i zgodne z przedstawionymi dokumentami.

1

10.3. Koszty grantu są adekwatne do zakresu działań wskazanych we wniosku. 2

11.0 Grantobiorca: Max 2 Zgodnie z rozporządzeniem dla jsfp może 
być przydzielone maksymalnie 20% kwoty 
projektu grantowego. Kryterium to promuje
wnioskodawców spoza tej grupy co ma 
wpłynąć na zrealizowanie projektu 
grantowego i osiągnięcie jego wskaźników.
Punktowane będzie również doświadczenie
wnioskodawcy w realizacji podobnych 
projektów z poprzedniego okresu 
programowania tzw. małych projektów, 
ponieważ wnioskodawca, który już 
przeszedł drogę pozyskania, realizacji i 
rozliczenia projektu, jest lepiej 
przygotowany do zrealizowania działań. 
Każdy z grantobiorców musi zrealizować 
swój grant aby LGD mogło rozliczyć cały 
projekt grantowy i zrealizować jego 
wskaźniki, dlatego wybór wnioskodawców 
zdecydowanych zrealizować grant ma 
kluczowe znaczenie dla zrealizowania 
całego projektu grantowego.

11.1. nie jest jednostką sektora finansów publicznych (m.in. gmina, gminny ośrodek 
kultury, szkoła)

1

11.2. zrealizował i rozliczył minimum jeden tzw. mały projekt w ramach wdrażania 
Strategii Rozwoju Lokalnego w latach 2009-2015

1

Minimalna liczba, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 30%


