
 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  Z/ …/ 19 

Zarządu Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’                                                                                                                          

z dnia ………… 2019 r.  

 

 

CEL OGÓLNY 1  Rozwój gospodarczy obszaru LSR w oparciu o lokalne zasoby. 

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1  Poprawa dostępności miejsc pracy na obszarze LSR. 

Przedsięwzięcie 1.1.1 Stymulowanie powstawania nowych przedsiębiorstw na obszarze LSR przez pomoc inwestycyjną dla nowopowstających przedsiębiorstw. 

 

CEL OGÓLNY 1  Opis kryterium Sposób weryfikacji  

Kryterium nr 1 

Branża kluczowa. 

W wyniku operacji powstanie przedsiębiorstwo w jednej z branż kluczowych dla 
obszaru LSR:  

- spożywcze produkty lokalne,  

- przetwórstwo spożywcze, 

- rękodzielnictwo,  

- turystyka i rekreacja,  

- gastronomia,  

- usługi noclegowe,  

- usługi opiekuńcze (w tym żłobki),  

- budownictwo.  

PUNKTACJA: 

maks. 15 pkt  

• w wyniku operacji powstanie przedsiębiorstwo w jednej z branż kluczowych  
dla obszaru LSR – 15 pkt. 

albo 

• w wyniku operacji niepowstanie przedsiębiorstwo w jednej z branż kluczowych 
dla obszaru LSR – 0 pkt. 

 

Ocena będzie dokonywana na podstawie danych zawartych  
we wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanie, w szczególności 
obejmie weryfikację zgodności prowadzonej działalność ze wskazaną branżą 
kluczową, weryfikację wysokości przychodów uzyskiwanych 
 z branży kluczowej (jeśli nie stanowi ona jedynego źródła przychodów), 
które powinny stanowić co najmniej 50% zakładanych przychodów ogółem.  

Ocena dotyczyć będzie okresu od zakończenia realizacji operacji  
do końca tzw. okresu trwałości.  

Wnioskodawca zamieszcza uzasadnienie w Oświadczeniu Wnioskodawcy  
w zakresie Kryterium nr 1 sporządzonym na formularzu opracowanym przez 
LGD. 

Kryterium nr 2 

Innowacyjność 
operacji. 

Typy operacji uznawane za innowacyjne:  

przewidujące nowatorskie działania, wykorzystanie nowoczesnych technik 
teleinformatycznych, nowy sposób angażowania odbiorców usług, partnerów 
gospodarczych, nowatorski sposób wykorzystania lokalnych zasobów, realizacja 
działań proekologicznych itp. 

Innowacyjność będzie odnoszona do obszaru gminy.  

PUNKTACJA:  

maks. 10 pkt  

 

 

Ocena będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku o 
przyznanie pomocy oraz biznesplanie, w szczególności obejmie weryfikację 
zgodności złożonej deklaracji z zakresem planowanych do poniesienia 
kosztów, zakresem świadczonych usług w odniesieniu do informacji 
dostępnych na obszarze danej gminy o wdrożonych innowacyjnych 
rozwiązaniach. 

Ocena dotyczyć będzie operacji (jej zakresu rzeczowego lub zakresu 
świadczonych usług).  



 

• operacja jest innowacyjna co najmniej na obszarze gminy wchodzącej w skład LSR 
– 10 pkt. 

albo  

• operacja nie jest innowacyjna co najmniej na obszarze gminy wchodzącej w skład 
LSR – 0 pkt. 

 

Wnioskodawca zamieszcza uzasadnienie w Oświadczeniu Wnioskodawcy  
w zakresie Kryterium nr 2 sporządzonym na formularzu opracowanym przez 
LGD. 

Kryterium nr 3 

Grupy 
defaworyzowane. 

 

Realizacja operacji przyczyni się do poprawy sytuacji osoby bądź osób będących 
przedstawicielami jednej z grup defaworyzowanych opisanych w LSR. 

PUNKTACJA:  

maks. 10 pkt  

• operacja polegająca na podjęciu działalności gospodarczej przez osobę 
reprezentującą jedną z grup defaworyzowanych na rynku pracy i w wyniku 
realizacji operacji nastąpi samozatrudnienie Wnioskodawcy – 10 pkt. 

albo 

• operacja zakłada zatrudnianie przez Wnioskodawcę osoby z grupy 
defaworyzowanej – 10 pkt. 

albo 

• operacja nie ma związku z samozatrudnieniem lub zatrudnieniem osób z grup 
defaworyzowanych – 0 pkt. 

 
 

 

Ocena będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku o 
przyznanie pomocy oraz biznesplanie, w szczególności obejmie weryfikację 
zgodności złożonej deklaracji z zakresem planowanych do poniesienia 
kosztów w związku z zatrudnieniem, czy oceny możliwości i zasadności 
utworzenie miejsca/miejsc pracy w związku z realizacją operacji, zakresem 
świadczonych usług, itp. 

Ocena dotyczyć będzie okresu od zakończenia realizacji operacji do końca 
tzw. okresu trwałości.  

Wnioskodawca zamieszcza uzasadnienie w Oświadczeniu Wnioskodawcy  
w zakresie Kryterium nr 3 sporządzonym na formularzu opracowanym przez 
LGD. 

Kryterium nr 4 

Informowanie o 
źródle wsparcia 
projektu. 

Wnioskodawca przedstawił koncepcje informowania o źródle wsparcia projektu.  

PUNKTACJA  

maks. 5 pkt  

• koncepcja zakłada informacje o roli LGD - 5 pkt. 

albo 

• koncepcja nie zakłada informacji o roli LGD – 0 pkt. 

 
 

 

Ocena będzie dokonywana na podstawie realności deklaracji złożonej  
w Oświadczeniu Wnioskodawcy w zakresie Kryterium nr 4 sporządzonym  
na formularzu opracowanym przez LGD. Warunek będzie weryfikowany  
na podstawie dokumentów potwierdzających realizację zobowiązania 
składanych wraz z ankietą monitorującą składaną do LGD po realizacji 
operacji.  

Kryterium nr 5 

Konsultacje wniosku 
o przyznanie 
pomocy. 

Preferowane będą operacje realizowane przez Wnioskodawców, którzy korzystali  
ze szkoleń lub doradztwa prowadzonego przez Biuro LGD.  

PUNKTACJA  

maks. 10 pkt  

• Wnioskodawca korzystał z indywidualnych konsultacji w Biurze LGD na dany 
nabór wniosków, jego dane znajdują się w rejestrze indywidualnego doradztwa,  
a w trakcie doradztwa zostały przedstawione kompletnie wypełnione dokumenty, 
tj. wniosek o przyznanie pomocy oraz biznesplan – 10 pkt. 

albo 

 

Ocena będzie dokonywana na podstawie dokumentów zgormadzonych  
w LGD przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy: 

• listy obecności na szkoleniach, 

• karty doradztwa. 



• Wnioskodawca uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez LGD na dany 
nabór wniosków, a jego dane znajdują się na liście uczestników szkolenia – 5 pkt. 
 

albo 

• Wnioskodawca nie uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez LGD na dany 
nabór lub nie korzystał z indywidualnych konsultacji w Biurze LGD na dany nabór 
wniosków – 0 pkt. 

 
 

Kryterium nr 6 

Wsparcie sektora 
CSR. 

Operacja zakłada w ramach swojej działalności wsparcie sektora społecznego (CSR)  
z obszaru LSR. 

PUNKTACJA: 

maks. 5 pkt  

• operacja zakłada w ramach swojej działalności wsparcie sektora społecznego 
(CSR) z obszaru LSR – 5 pkt. 

albo 

• operacja nie zakłada w ramach swojej działalności wsparcie sektora społecznego 
(CSR) z obszaru LSR – 0 pkt. 

 
 

 

Ocena będzie dokonywana na podstawie deklaracji złożonej w Oświadczeniu 
Wnioskodawcy w zakresie Kryterium nr 6 sporządzonym na formularzu 
opracowanym przez LGD oraz na podstawie załączonych dokumentów 
potwierdzających realność wsparcia sektora CSR (deklaracje współpracy, 
listy intencyjne, itp.). 

Ocena dotyczyć będzie okresu od zakończenia realizacji operacji do końca 
tzw. okresu trwałości.  

Kryterium nr 7 

Jakość planowanej 
operacji oraz 
gotowość do jej 
realizacji. 

Jakość planowanej operacji oraz gotowość do jej realizacji. 

PUNKTACJA: 

maks. 10 pkt  

• operacja jest logiczna, spójna i wykonalna przy założonych zasobach oraz jest 
gotowa do realizacji ponieważ załączono do niej wymagane załączniki – 10 pkt. 

albo  

• operacja nie jest logiczna lub spójna lub wykonalna przy założonych zasobach oraz 
nie jest gotowa do realizacji ponieważ nie załączono do niej wszystkich 
wymaganych załączników – 0 pkt. 
 

Ocena będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku  
o przyznanie pomocy oraz biznesplanie oraz na podstawie załączonych 
dokumentów (przed wezwaniem do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień przez 
LGD).  

Jakość planowanej operacji będzie możliwa do potwierdzenia, jeśli operacja 
jest logiczna, spójna i wykonalna przy założonych zasobach.  

Gotowość do realizacji operacji będzie możliwa do potwierdzenia,  
jeśli załączono do niej wymagane do oceny załączniki, przed wezwaniem  
do usunięcia braków. 

Kryterium nr 8 

Powstanie nowych 
miejsc pracy. 

Realizacja operacji spowoduje utworzenie większej liczby miejsc pracy niż wymagane 
minimum. 

PUNKTACJA: 

maks. 10 pkt  

• utworzenie w wyniku realizacji operacji co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu 
na etaty średnioroczne (również samozatrudnienie) – 1 pkt. 

albo 

• utworzenie w wyniku realizacji operacji co najmniej 2 i nie więcej niż 3 miejsc pracy 
w przeliczeniu na etaty średnioroczne (również samozatrudnienie) – 5 pkt. 

albo 

 

Ocena będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku  
o przyznanie pomocy oraz biznesplanie, w szczególności obejmie 
weryfikację zgodności złożonej deklaracji z zakresem planowanych  
do poniesienia kosztów w związku z zatrudnieniem, ocenę możliwości  
i zasadności utworzenie miejsca/miejsc pracy w związku z zakresem 
świadczonych usług, itp. 

Ocena dotyczyć będzie okresu od zakończenia realizacji operacji do końca 
tzw. okresu trwałości.  



• utworzenie w wyniku realizacji więcej niż 3 miejsc pracy w przeliczeniu na etaty 
średnioroczne – 10 pkt. 

 
 

Kryterium nr 9 

Stopień spójności i 
adekwatności zakresu 
zaplanowanych 
zadań i ich kosztów z 
budżetem. 

 

Preferuje się operacje, w których zaplanowane zadania i ich koszty są racjonalne  
i adekwatne do zaplanowanych efektów, a ich celowość oraz zasadność została 
właściwie uzasadniona we wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanie. 

PUNKTACJA:  

maks. 5 pkt  

• budżet operacji jest spójny z Zakresem rzeczowo-finansowym operacji  
oraz wszystkie wydatki są racjonale i uzasadnione – 5 pkt. 

albo 

• budżet jest spójny z Zakresem rzeczowo-finansowym operacji ale nie wszystkie 
koszty są racjonalne lub uzasadnione – 3 pkt. 

albo 

• budżet nie jest spójny z Zakresem rzeczowo-finansowym operacji i nie wszystkie 
koszty są racjonalne lub uzasadnione – 0 pkt. 

 

 

Ocena będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku  
o przyznanie pomocy oraz biznesplanie, w szczególności obejmie 
weryfikację racjonalności planowanych wydatków w odniesieniu do cen 
rynkowych. Pomocne będzie właściwe udokumentowanie wysokości 
planowanych  do poniesienia kosztów (załączenie sporządzonych zgodnie  
z zaleceniami  w Instrukcji do wniosku - kosztorysów lub ofert, czy 
wydruków z Internetu itd. obejmujących zakres parametrów oraz wysokość 
kosztów danego zadania). 

Dodatkowo ocena będzie obejmować zasadność i celowość wydatków oraz 
ich adekwatność do zaplanowanych efektów, w szczególności zakresu  
i wysokości przychodów / wielkości sprzedaży, liczby zatrudnionych 
pracowników, wydajności urządzeń itp. 

Kryterium nr 10 

Termin realizacji. 

 

Preferowane będą operacje, których realizacja nastąpi w terminie krótszym niż 
określone w § 4 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 roku  
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej  
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.  

PUNKTACJA: 

maks. 10 pkt  

• realizacja projektu w terminie do 6 m-cy od dnia podpisania umowy  
do dnia złożenia wniosku o płatność – 10 pkt. 

albo 

• realizacja projektu w terminie od 6 do 12 m-cy od dnia podpisania umowy  
do dnia złożenia wniosku o płatność – 5 pkt. 

 

albo 

• realizacja projektu w terminie powyżej 12 m-cy od dnia podpisania umowy  
do dnia złożenia wniosku o płatność – 0 pkt. 

 

 

Ocena będzie dokonywana na podstawie informacji z wniosku o przyznanie 
pomocy oraz biznesplanu.  

Termin zaczyna upływać od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy 
do dnia złożenia wniosku o płatność II transzy. 

 



Max 90 pkt.  

Minimum punktowe uważa się za spełnione jeżeli Wnioskodawca otrzyma co najmniej 45 pkt. 

 

  



 

CEL OGÓLNY 1 Rozwój gospodarczy obszaru LSR w oparciu o lokalne zasoby. 

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1  Poprawa dostępności miejsc pracy na obszarze LSR. 

Przedsięwzięcie 1.1.2 Stymulowanie rozwoju przedsiębiorstw na obszarze LSR przez pomoc inwestycyjną. 

 

CEL OGÓLNY 1  Opis kryterium Sposób weryfikacji  

Kryterium nr 1 

Branża kluczowa. 

W wyniku operacji wsparte zostanie przedsiębiorstwo w jednej z branż kluczowych 
dla obszaru LSR:  

- spożywcze produkty lokalne,  

- przetwórstwo spożywcze, 

- rękodzielnictwo,  

- turystyka i rekreacja,  

- gastronomia,  

- usługi noclegowe,  

- usługi opiekuńcze (w tym żłobki),  

- budownictwo.  

PUNKTACJA: 

maks. 15 pkt  

• w wyniku operacji wsparte zostanie przedsiębiorstwo w jednej z branż kluczowych 
dla obszaru LSR – 15 pkt. 

albo 

• w wyniku operacji nie zostanie wsparte przedsiębiorstwo w jednej z branż 
kluczowych dla obszaru LSR – 0 pkt. 

 
 

 

 

Ocena będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku  
o przyznanie pomocy oraz biznesplanie, w szczególności obejmie 
weryfikację zgodności prowadzonej działalność ze wskazaną branżą 
kluczową, weryfikację wysokości przychodów uzyskiwanych z branży 
kluczowej (jeśli nie stanowi ona jedynego źródła przychodów), które 
powinny stanowić co najmniej 50% zakładanych przychodów ogółem.  

Ocena dotyczyć będzie okresu od zakończenia realizacji operacji do końca 
tzw. okresu trwałości.  

Wnioskodawca zamieszcza uzasadnienie w Oświadczeniu Wnioskodawcy  
w zakresie Kryterium nr 1 sporządzonym na formularzu opracowanym przez 
LGD. 

Kryterium nr 2 

Innowacyjność 
operacji. 

Typy operacji uznawane za innowacyjne:  

przewidujące nowatorskie działania, wykorzystanie nowoczesnych technik 
teleinformatycznych, nowy sposób angażowania odbiorców usług, partnerów 
gospodarczych, nowatorski sposób wykorzystania lokalnych zasobów, realizacja działań 
proekologicznych itp. 

Innowacyjność będzie odnoszona do obszaru gminy.  

PUNKTACJA:  

maks. 10 pkt  

• operacja jest innowacyjna co najmniej na obszarze gminy wchodzącej w skład LSR 
– 10 pkt. 

albo  

 

Ocena będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku  
o przyznanie pomocy oraz biznesplanie, w szczególności obejmie 
weryfikację zgodności złożonej deklaracji z zakresem planowanych  
do poniesienia kosztów, zakresem świadczonych usług w odniesieniu  
do informacji dostępnych na obszarze danej gminy o wdrożonych 
innowacyjnych rozwiązaniach. 

Ocena dotyczyć będzie operacji (jej zakresu rzeczowego lub zakresu 
świadczonych usług).  

Wnioskodawca zamieszcza uzasadnienie w Oświadczeniu Wnioskodawcy  
w zakresie Kryterium nr 2 sporządzonym na formularzu opracowanym przez 
LGD. 



• operacja nie jest innowacyjna co najmniej na obszarze gminy wchodzącej w skład 
LSR – 0 pkt. 
 

Kryterium nr 3 

Grupy 
defaworyzowane. 

Realizacja operacji przyczyni się do poprawy sytuacji osoby bądź osób będących 
przedstawicielami jednej z grup defaworyzowanych opisanych w LSR. 

PUNKTACJA:  

maks. 10 pkt  

• operacja zakłada zatrudnianie przez Wnioskodawcę osoby z grupy 
defaworyzowanej – 10 pkt. 

albo 

• operacja nie zakłada zatrudnienia osoby z grup defaworyzowanych – 0 pkt. 

Ocena będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku  
o przyznanie pomocy oraz biznesplanie, w szczególności obejmie 
weryfikację zgodności złożonej deklaracji z zakresem planowanych  
do poniesienia kosztów w związku z zatrudnieniem, czy oceny możliwości 
i zasadności utworzenie miejsca/miejsc pracy w związku z realizacją 
operacji, zakresem świadczonych usług, itp. 

Ocena dotyczyć będzie okresu od zakończenia realizacji operacji do końca 
tzw. okresu trwałości.  

Wnioskodawca zamieszcza uzasadnienie w Oświadczeniu Wnioskodawcy  
w zakresie Kryterium nr 3 sporządzonym na formularzu opracowanym przez 
LGD. 
 

Kryterium nr 4 

Informowanie o 
źródle wsparcia 
projektu. 

Wnioskodawca przedstawił koncepcje informowania o źródle wsparcia projektu.  

PUNKTACJA  

maks. 5 pkt  

• koncepcja zakłada informacje o roli LGD – 5 pkt. 

albo 

• koncepcja nie zakłada informacji o roli LGD – 0 pkt. 

 
 

 

Ocena będzie dokonywana na podstawie realności deklaracji złożonej  
w Oświadczeniu Wnioskodawcy w zakresie Kryterium nr 4 sporządzonym 
 na formularzu opracowanym przez LGD. Warunek będzie weryfikowany 
na podstawie dokumentów potwierdzających realizację zobowiązania 
składanych wraz z ankietą monitorującą składaną do LGD po realizacji 
operacji.  

Kryterium nr 5 

Konsultacje wniosku 
o przyznanie 
pomocy. 

Preferowane będą operacje realizowane przez Wnioskodawców, którzy korzystali  
ze szkoleń lub doradztwa prowadzonego przez Biuro LGD.  

PUNKTACJA  

maks. 10 pkt  

• Wnioskodawca korzystał z indywidualnych konsultacji w Biurze LGD na dany 
nabór wniosków, jego dane znajdują się w rejestrze indywidualnego doradztwa,  
a w trakcie doradztwa zostały przedstawione kompletnie wypełnione dokumenty, 
tj. wniosek o przyznanie pomocy oraz biznesplan – 10 pkt. 

albo 

• Wnioskodawca uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez LGD na dany 
nabór wniosków, a jego dane znajdują się na liście uczestników szkolenia – 5 pkt. 

albo 

• Wnioskodawca nie uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez LGD na dany 
nabór lub nie korzystał z indywidualnych konsultacji w Biurze LGD na dany nabór 
wniosków – 0 pkt. 
 

 

Ocena będzie dokonywana na podstawie dokumentów zgormadzonych  
w LGD przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy: 

• listy obecności na szkoleniach, 

• karty doradztwa. 

Kryterium nr 6 

Wsparcie sektora 
CSR. 

Operacja zakłada w ramach swojej działalności wsparcie sektora społecznego (CSR)  
z obszaru LSR. 

PUNKTACJA: 

 

Ocena będzie dokonywana na podstawie deklaracji złożonej w Oświadczeniu 
Wnioskodawcy w zakresie Kryterium nr 6 sporządzonym na formularzu 



maks. 5 pkt  

• operacja zakłada w ramach swojej działalności wsparcie sektora społecznego (CSR) 
z obszaru LSR – 5 pkt. 

albo 

• operacja nie zakłada w ramach swojej działalności wsparcie sektora społecznego 
(CSR) z obszaru LSR – 0 pkt. 

 
 

opracowanym przez LGD oraz na podstawie załączonych dokumentów 
potwierdzających realność wsparcia sektora CSR (deklaracje współpracy, 
listy intencyjne, itp.). 

Ocena dotyczyć będzie okresu od zakończenia realizacji operacji do końca 
tzw. okresu trwałości.  

Kryterium nr 7 

Jakość planowanej 
operacji oraz 
gotowość do jej 
realizacji. 

Jakość planowanej operacji oraz gotowość do jej realizacji. 

PUNKTACJA: 

maks. 10 pkt  

• operacja jest logiczna, spójna i wykonalna przy założonych zasobach oraz jest 
gotowa do realizacji ponieważ załączono do niej wymagane załączniki – 10 pkt. 

albo  

• operacja nie jest logiczna lub spójna lub wykonalna przy założonych zasobach oraz 
nie jest gotowa do realizacji ponieważ nie załączono do niej wszystkich 
wymaganych załączników – 0 pkt. 

 
 

Ocena będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku  
o przyznanie pomocy oraz biznesplanie oraz na podstawie załączonych 
dokumentów (przed wezwaniem do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień przez 
LGD).  

Jakość planowanej operacji będzie możliwa do potwierdzenia, jeśli operacja 
jest logiczna, spójna i wykonalna przy założonych zasobach.  

Gotowość do realizacji operacji będzie możliwa do potwierdzenia,  
jeśli załączono do niej wymagane do oceny załączniki, przed wezwaniem  
do usunięcia braków 

Kryterium nr 8 

Powstanie nowych 
miejsc pracy. 

Realizacja operacji spowoduje utworzenie większej liczby miejsc pracy niż wymagane 
minimum.  

PUNKTACJA: 

maks. 10 pkt  

• utworzenie w wyniku realizacji operacji co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu 
na etaty średnioroczne – 1 pkt. 

albo 

• utworzenie w wyniku realizacji operacji co najmniej 2 i nie więcej niż 3 miejsc pracy 
w przeliczeniu na etaty średnioroczne – 5 pkt. 

albo 

• utworzenie w wyniku realizacji więcej niż 3 miejsc pracy w przeliczeniu na etaty 
średnioroczne – 10 pkt. 

 
 

 

Ocena będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku  
o przyznanie pomocy oraz biznesplanie, w szczególności obejmie 
weryfikację zgodności złożonej deklaracji z zakresem planowanych  
do poniesienia kosztów w związku z zatrudnieniem, ocenę możliwości  
i zasadności utworzenie miejsca/miejsc pracy w związku z zakresem 
świadczonych usług, itp. 

Ocena dotyczyć będzie okresu od zakończenia realizacji operacji do końca 
tzw. okresu trwałości.  

Kryterium nr 9 

Stopień spójności i 
adekwatności zakresu 
zaplanowanych 
zadań i ich kosztów z 
budżetem. 

Preferuje się operacje, w których zaplanowane zadania i ich koszty są racjonalne i 
adekwatne do zaplanowanych efektów, a ich celowość oraz zasadność została właściwie 
uzasadniona we wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanie. 

 

PUNKTACJA:  

maks. 5 pkt  

Ocena będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku              
o przyznanie pomocy oraz biznesplanie, w szczególności obejmie 
weryfikację racjonalności planowanych wydatków w odniesieniu do cen 
rynkowych. Pomocne będzie właściwe udokumentowanie wysokości 
planowanych do poniesienia kosztów (załączenie sporządzonych zgodnie          
z zaleceniami w Instrukcji do wniosku - kosztorysów lub ofert,                             
czy wydruków z Internetu itd. obejmujących zakres parametrów oraz 
wysokość kosztów danego zadania). 



• budżet operacji jest spójny z Zakresem rzeczowo-finansowym operacji oraz 
wszystkie wydatki są racjonale i uzasadnione –5 pkt. 

albo 

• budżet jest spójny z Zakresem rzeczowo-finansowym operacji ale nie wszystkie 
koszty są racjonalne lub uzasadnione –3 pkt. 

albo 

• budżet nie jest spójny z Zakresem rzeczowo-finansowym operacji i nie wszystkie 
koszty są racjonalne lub uzasadnione – 0 pkt. 

 

Dodatkowo ocena będzie obejmować zasadność i celowość wydatków              
oraz ich adekwatność do zaplanowanych efektów, w szczególności zakresu 
i wysokości przychodów / wielkości sprzedaży, liczby zatrudnionych 
pracowników, wydajności urządzeń itp. 

Kryterium nr 10 

Termin realizacji. 

Preferowane będą operacje, których realizacja nastąpi w terminie krótszym niż 
określone w § 4 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 roku w 
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.  

PUNKTACJA: 

maks. 10 pkt  

• realizacja projektu w terminie do 6 m-cy od dnia podpisania umowy do dnia 
złożenia wniosku o płatność – 10 pkt. 

albo 

• realizacja projektu w terminie od 6 do 12 m-cy od dnia podpisania umowy do dnia 
złożenia wniosku o płatność – 5 pkt. 

albo 

• realizacja projektu w terminie powyżej 12 m-cy od dnia podpisania umowy do dnia 
złożenia wniosku o płatność – 0 pkt. 

Ocena będzie dokonywana na podstawie informacji z wniosku o przyznanie 
pomocy oraz biznesplanu.  

Termin zaczyna upływać od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy 
do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. 

Max 90 pkt.  

Minimum punktowe uważa się za spełnione jeżeli Wnioskodawca otrzyma co najmniej 45 pkt. 

  



CEL OGÓLNY 2  Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej obszaru LSR. 

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1  Poprawa dostępności ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR. 

Przedsięwzięcie 2.1.1 Wsparcie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 

 

CEL OGÓLNY 1  Opis kryterium Sposób weryfikacji  

Kryterium nr 1 

Wykorzystanie 
lokalnych zasobów 
przyrodniczych, 
turystycznych lub 
kulturowych. 

Operacja wykorzystuje lokalne zasoby przyrodnicze, turystyczne lub kulturowe. 

W związku z realizacją operacji  

PUNKTACJA: 

maks. 10 pkt  

• operacja wykorzystuje lokalne zasoby przyrodnicze, turystyczne lub kulturowe – 
10 pkt. 

albo 

• operacja nie wykorzystuje lokalnych zasobów przyrodniczych, turystycznych lub 
kulturowych – 0 pkt. 
 

Ocena będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku                  
o przyznanie pomocy. 

Wnioskodawca zamieszcza uzasadnienie w Oświadczeniu Wnioskodawcy                           
w zakresie Kryterium nr 1 sporządzonym na formularzu opracowanym przez 
LGD. 

Kryterium nr 2 

Dostosowanie do 
potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

Infrastruktura zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz będzie 
spełniać wymogi dostępu określone w tym zakresie w obowiązujących przepisach.  

PUNKTACJA: 

maks. 10 pkt  

• infrastruktura zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych                    
oraz będzie spełniać wymogi dostępu określone w tym zakresie w obowiązujących 
przepisach – 10 pkt. 

albo 

• infrastruktura nie zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych               
lub nie będzie spełniać wymogów dostępu określonych w tym zakresie                                  
w  obowiązujących przepisach  – 0 pkt. 

 

Ocena będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku                      
o przyznanie pomocy, w szczególności kosztów kwalifikowalnych operacji. 
Punkty będą możliwe do przyznania jeśli w zakresie operacji zostaną 
przewidziane koszty mające na celu dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz spełnianie wymogów dostępu określonych w tym 
zakresie w obowiązujących przepisach. 

Wnioskodawca zamieszcza uzasadnienie w Oświadczeniu Wnioskodawcy                       
w zakresie Kryterium nr 2 sporządzonym na formularzu opracowanym przez 
LGD. 

Kryterium nr 3 

Rozszerzenie oferty 
turystycznej LSR. 

Zrealizowanie operacji wpłynie na rozszerzenie oferty turystycznej na obszarze LSR 
(inwestycja ma potencjał, żeby przyciągnąć turystów). 

PUNKTACJA: 

maks. 10 pkt  

• operacji wpłynie na rozszerzenie oferty turystycznej na obszarze LSR – 10 pkt. 

albo 

• operacji nie wpłynie na rozszerzenie oferty turystycznej na obszarze LSR – 0 pkt. 

 

Ocena będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku                
o przyznanie pomocy, w szczególności kosztów kwalifikowalnych operacji. 
Punkty będą możliwe do przyznania jeśli w zakresie operacji zostaną 
przewidziane koszty mające na celu rozszerzenie oferty turystycznej                          
na obszarze LSR. 

Wnioskodawca zamieszcza uzasadnienie w Oświadczeniu Wnioskodawcy                            
w zakresie Kryterium nr 3 sporządzonym na formularzu opracowanym przez 
LGD. 

Kryterium nr 4 Typy operacji uznawane za innowacyjne:  Ocena będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku                
o przyznanie pomocy, w szczególności obejmie weryfikację zgodności 



Innowacyjność 
operacji. 

przewidujące nowatorskie działania, wykorzystanie nowoczesnych technik 
teleinformatycznych, nowy sposób angażowania odbiorców usług, partnerów 
gospodarczych, nowatorski sposób wykorzystania lokalnych zasobów, realizacja działań 
proekologicznych itp. 

Innowacyjność będzie odnoszona do obszaru gminy.  

PUNKTACJA:  

maks. 10 pkt  

• operacja jest innowacyjna co najmniej na obszarze gminy wchodzącej w skład LSR 
– 10 pkt. 

albo  

• operacja nie jest innowacyjna co najmniej na obszarze gminy wchodzącej w skład 
LSR – 0 pkt. 

 

złożonej deklaracji z zakresem planowanych do poniesienia kosztów,                    
czy ofertą będącą następstwem realizacji operacji w odniesieniu                               
do informacji dostępnych na obszarze danej gminy o wdrożonych 
innowacyjnych rozwiązaniach. 

Ocena dotyczyć będzie operacji (jej zakresu rzeczowego lub oferty będącej 
następstwem realizacji operacji). 

Wnioskodawca zamieszcza uzasadnienie w Oświadczeniu Wnioskodawcy                     
w zakresie Kryterium nr 4 sporządzonym na formularzu opracowanym przez 
LGD. 

Kryterium nr 5 

Informowanie o 
źródle wsparcia 
projektu. 

Wnioskodawca przedstawił koncepcje informowania o źródle wsparcia projektu.  

PUNKTACJA  

maks. 5 pkt  

• koncepcja zakłada informacje o roli LGD – 5 pkt. 

albo 

• koncepcja nie zakłada informacji o roli LGD – 0 pkt. 

 

Ocena będzie dokonywana na podstawie realności deklaracji złożonej                   
w Oświadczeniu Wnioskodawcy w zakresie Kryterium nr 5 sporządzonym na 
formularzu opracowanym przez LGD. Warunek będzie weryfikowany na 
podstawie dokumentów potwierdzających realizację zobowiązania 
składanych wraz z ankietą monitorującą składaną do LGD po realizacji 
operacji.  

Kryterium nr 6 

Miejsce realizacji 
operacji. 

Miejsce realizacji operacji znajduje się w miejscowości zamieszkanej przez mniej niż                
5 tys. mieszkańców. 

PUNKTACJA  

maks. 10 pkt  

• operacja zostanie zrealizowana w miejscowości zamieszkanej przez mniej niż 5 tys. 
mieszkańców – 10 pkt. 

albo 

• operacja zostanie zrealizowana w miejscowości zamieszkanej przez więcej niż 5 tys. 
mieszkańców – 0 pkt. 
 
 

Ocena będzie dokonywana na podstawie danych GUS dostępnych na dzień 
sporządzenia wniosku o przyznanie pomocy.  

Kryterium nr 7 

Konsultacje wniosku 
o przyznanie 
pomocy. 

Preferowane będą operacje realizowane przez Wnioskodawców, którzy korzystali                           
ze szkoleń lub doradztwa prowadzonego przez Biuro LGD.  

PUNKTACJA  

maks. 10 pkt  

• Wnioskodawca korzystał z indywidualnych konsultacji w Biurze LGD na dany 
nabór wniosków, jego dane znajdują się w rejestrze indywidualnego doradztwa,                

Ocena będzie dokonywana na podstawie dokumentów zgormadzonych                         
w LGD przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy: 

• listy obecności na szkoleniach, 

• karty doradztwa. 



a w trakcie doradztwa zostały przedstawione kompletnie wypełnione dokumenty, 
tj. wniosek o przyznanie pomocy  – 10 pkt. 

albo 

• Wnioskodawca uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez LGD na dany 
nabór wniosków, a jego dane znajdują się na liście uczestników szkolenia – 5 pkt. 

albo 

• Wnioskodawca nie uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez LGD na dany 
nabór lub nie korzystał z indywidualnych konsultacji w Biurze LGD na dany nabór 
wniosków – 0 pkt. 

Kryterium nr 8 

Jakość planowanej 
operacji oraz 
gotowość do jej 
realizacji. 

Jakość planowanej operacji oraz gotowość do jej realizacji. 

PUNKTACJA: 

maks. 10 pkt  

• operacja jest logiczna, spójna i wykonalna przy założonych zasobach oraz jest 
gotowa do realizacji ponieważ załączono do niej wymagane załączniki – 10 pkt. 

albo  

• operacja nie jest logiczna lub spójna lub wykonalna przy założonych zasobach oraz 
nie jest gotowa do realizacji ponieważ nie załączono do niej wszystkich 
wymaganych załączników – 0 pkt. 
 

Ocena będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku                   
o przyznanie pomocy oraz na podstawie załączonych dokumentów                       
(przed wezwaniem do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień przez LGD).  

Jakość planowanej operacji będzie możliwa do potwierdzenia, jeśli operacja 
jest logiczna, spójna i wykonalna przy założonych zasobach.  

Gotowość do realizacji operacji będzie możliwa do potwierdzenia,                      
jeśli załączono do niej wymagane do oceny załączniki, przed wezwaniem                    
do usunięcia braków. 

Kryterium nr 9 

Termin realizacji. 

Preferowane będą operacje, których realizacja nastąpi w terminie krótszym niż 
określone w § 4 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 roku             
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w 
ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.  

PUNKTACJA: 

maks. 10 pkt  

• realizacja projektu w terminie do 6 m-cy od dnia podpisania umowy do dnia 
złożenia wniosku o płatność – 10 pkt. 

albo 

• realizacja projektu w terminie od 6 do 12 m-cy od dnia podpisania umowy do dnia 
złożenia wniosku o płatność – 5 pkt. 

albo 

• realizacja projektu w terminie powyżej 12 m-cy od dnia podpisania umowy do dnia 
złożenia wniosku o płatność – 0 pkt. 

Ocena będzie dokonywana na podstawie informacji z wniosku o przyznanie 
pomocy.  

Termin zaczyna upływać od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy 
do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. 

Max 85 pkt.  

Minimum punktowe uważa się za spełnione jeżeli Wnioskodawca otrzyma co najmniej 43 pkt. 

 



 

 

CEL OGÓLNY 2 Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej obszaru LSR. 

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2  Podniesienie poziomu wiedzy o atrakcjach turystycznych i ofercie rekreacyjnej obszaru LSR mieszkańców i turystów.  

Przedsięwzięcie 2.2.1 Wsparcie kampanii informacyjno-promocyjnych.  

 

CEL OGÓLNY 1  Opis kryterium Sposób weryfikacji  

Kryterium nr 1 

Promocja obszaru 
LSR. 

Planowana kampania zakłada promocję całego obszaru LSR. 

PUNKTACJA: 

maks. 10 pkt  

• planowana kampania zakłada promocję całego obszaru LSR – 10 pkt. 

albo 

• planowana kampania nie zakłada promocji całego obszaru LSR – 0 pkt. 

 
 

Ocena będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku  
o przyznanie pomocy. 

Wnioskodawca zamieszcza uzasadnienie w Oświadczeniu Wnioskodawcy w zakresie 
Kryterium nr 1 sporządzonym na formularzu opracowanym przez LGD. 

Kryterium nr 2 

Wykorzystanie 
kanałów 
komunikacji. 

Planowana kampania wykorzystuje określoną liczbę kanałów komunikacji. 

maks. 10 pkt  

• planowana kampania wykorzystuje co najmniej 4 kanały komunikacji –              
10 pkt. 

albo 

• planowana kampania wykorzystuje co najmniej 2 i nie więcej niż 3 kanały 
komunikacji – 5 pkt. 

albo 

• planowana kampania wykorzystuje co najmniej 1 kanał komunikacji – 1 pkt. 

albo 

• planowana kampania nie wykorzystuje kanałów komunikacji – 0 pkt. 

 

Ocena będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku                                
o przyznanie pomocy, w tym planowanych do poniesienia kosztów 
kwalifikowalnych lub działań bez kosztowych. 

Wnioskodawca zamieszcza uzasadnienie w Oświadczeniu Wnioskodawcy w zakresie 
Kryterium nr 2 sporządzonym na formularzu opracowanym przez LGD. 

Kryterium nr 3 

Innowacyjność 
operacji. 

Typy operacji uznawane za innowacyjne:  

przewidujące nowatorskie działania, wykorzystanie nowoczesnych technik 
teleinformatycznych, nowy sposób angażowania odbiorców usług, partnerów 
gospodarczych, nowatorski sposób wykorzystania lokalnych zasobów, realizacja 
działań proekologicznych itp. 

Innowacyjność będzie odnoszona do obszaru gminy.  

PUNKTACJA:  

maks. 10 pkt  

 

Ocena będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku                           
o przyznanie pomocy, w szczególności obejmie weryfikację zgodności złożonej 
deklaracji z zakresem planowanych do poniesienia kosztów, czy ofertą będącą 
następstwem realizacji operacji w odniesieniu do informacji dostępnych                         
na obszarze danej gminy o wdrożonych innowacyjnych rozwiązaniach. 

Ocena dotyczyć będzie operacji (jej zakresu rzeczowego lub oferty będącej 
następstwem realizacji operacji). 

Wnioskodawca zamieszcza uzasadnienie w Oświadczeniu Wnioskodawcy w zakresie 
Kryterium nr 3 sporządzonym na formularzu opracowanym przez LGD. 



• operacja jest innowacyjna co najmniej na obszarze gminy wchodzącej w skład 
LSR – 10 pkt. 

albo  

• operacja nie jest innowacyjna co najmniej na obszarze gminy wchodzącej               
w skład LSR – 0 pkt. 
 

Kryterium nr 4 

Informowanie o 
źródle wsparcia 
projektu. 

Wnioskodawca przedstawił koncepcje informowania o źródle wsparcia projektu.  

PUNKTACJA  

maks. 5 pkt  

• koncepcja zakłada informacje o roli LGD – 5 pkt. 

albo 

• Koncepcja nie zakłada informacji o roli LGD – 0 pkt. 

 

 

Ocena będzie dokonywana na podstawie realności deklaracji złożonej                                
w Oświadczeniu Wnioskodawcy w zakresie Kryterium nr 4 sporządzonym na formularzu 
opracowanym przez LGD. Warunek będzie weryfikowany na podstawie 
dokumentów potwierdzających realizację zobowiązania składanych wraz z ankietą 
monitorującą składaną do LGD po realizacji operacji.  

Kryterium nr 5 

Partnerstwo 
sektorów. 

Projekt zakłada partnerstwo różnych sektorów. 

PUNKTACJA  

maks. 10 pkt  

• Projekt zakłada partnerstwo co najmniej 3 podmiotów (w tym 
Wnioskodawcy) z co najmniej 2 sektorów (społeczny lub gospodarczy lub 
publiczny) – 10 pkt. 

albo 

• Projekt nie zakłada partnerstwa co najmniej 3 podmiotów (w tym 
Wnioskodawcy) z co najmniej 2 sektorów (społeczny lub gospodarczy lub 
publiczny) – 0 pkt. 

 

 

Ocena będzie dokonywana na podstawie deklaracji złożonej w Oświadczeniu 
Wnioskodawcy w zakresie Kryterium nr 5 sporządzonym na formularzu opracowanym 
przez LGD oraz na podstawie załączonych dokumentów potwierdzających 
realność partnerstwa (deklaracje współpracy, listy intencyjne, itp.). 

Ocena dotyczyć będzie okresu realizacji operacji lub okresu od zakończenia 
realizacji operacji do końca tzw. okresu trwałości. 

Kryterium nr 6 

 

Kampania zakłada promocję lokalnych przedsiębiorców i przedsiębiorczości.  

 

PUNKTACJA: 

5 pkt.  

Dane z wniosku przeniesione do Karty oceny zgodności operacji z LKW/ 
oświadczenie wnioskodawcy na formularzu opracowanym przez LGD. 

Kryterium nr 6 

Konsultacje wniosku 
o przyznanie 
pomocy. 

Preferowane będą operacje realizowane przez Wnioskodawców, którzy korzystali 
ze szkoleń lub doradztwa prowadzonego przez Biuro LGD.  

PUNKTACJA  

maks. 10 pkt  

• wnioskodawca korzystał z indywidualnych konsultacji w Biurze LGD                           
na dany nabór wniosków, jego dane znajdują się w rejestrze indywidualnego 
doradztwa, a w trakcie doradztwa zostały przedstawione kompletnie 
wypełnione dokumenty, tj. wniosek o przyznanie pomocy – 10 pkt. 

Ocena będzie dokonywana na podstawie dokumentów zgormadzonych w LGD 
przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy: 

• listy obecności na szkoleniach, 

• karty doradztwa. 



albo 

• wnioskodawca uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez LGD na dany 
nabór wniosków, a jego dane znajdują się na liście uczestników szkolenia –                     
5 pkt. 

albo 

• wnioskodawca nie uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez LGD                   
na dany nabór lub nie korzystał z indywidualnych konsultacji w Biurze LGD 
na dany nabór wniosków – 0 pkt. 

Kryterium nr 7 

Jakość planowanej 
operacji oraz 
gotowość do jej 
realizacji. 

Jakość planowanej operacji oraz gotowość do jej realizacji. 

PUNKTACJA: 

maks. 10 pkt  

• operacja jest logiczna, spójna i wykonalna przy założonych zasobach oraz jest 
gotowa do realizacji ponieważ załączono do niej wymagane załączniki –                           
10 pkt. 

albo  

• operacja nie jest logiczna lub spójna lub wykonalna przy założonych 
zasobach oraz nie jest gotowa do realizacji ponieważ nie załączono do niej 
wszystkich wymaganych załączników – 0 pkt. 

Ocena będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku                             
o przyznanie pomocy oraz na podstawie załączonych dokumentów                              
(przed wezwaniem do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień przez LGD).  

Jakość planowanej operacji będzie możliwa do potwierdzenia, jeśli operacja jest 
logiczna, spójna i wykonalna przy założonych zasobach.  

Gotowość do realizacji operacji będzie możliwa do potwierdzenia, jeśli załączono 
do niej wymagane do oceny załączniki, przed wezwaniem do usunięcia braków. 

Kryterium nr 8 

Termin realizacji. 

Preferowane będą operacje, których realizacja nastąpi w terminie krótszym niż 
określone w § 4 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 
roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

PUNKTACJA: 

maks. 10 pkt  

• realizacja projektu w terminie do 6 m-cy od dnia podpisania umowy do dnia 
złożenia wniosku o płatność – 10 pkt. 

albo 

• realizacja projektu w terminie od 6 do 12 m-cy od dnia podpisania umowy do 
dnia złożenia wniosku o płatność – 5 pkt. 

albo 

• realizacja projektu w terminie powyżej 12 m-cy od dnia podpisania umowy 
do dnia złożenia wniosku o płatność – 0 pkt. 

Ocena będzie dokonywana na podstawie informacji z wniosku o przyznanie 
pomocy.  

Termin zaczyna upływać od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy                      
do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. 

Max 75 pkt.  

Minimum punktowe uważa się za spełnione jeżeli Wnioskodawca otrzyma co najmniej 38 pkt. 

 

 



 

 

 

 

CEL OGÓLNY 2  Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej obszaru LSR. 

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.3 Zwiększenie zainteresowania turystyką i rekreacją mieszkańców obszaru LSR i turystów. 

Przedsięwzięcie 2.3.1 Wsparcie operacji wykorzystujących innowacyjne narzędzia w zakresie promocji potencjału turystycznego, przyrodniczego, kulturowego.  

CEL OGÓLNY 1  Opis kryterium Sposób weryfikacji  

Kryterium nr 1 

Promocja obszaru 
LSR. 

Planowane działania zakładają promocję całego obszaru LSR. 

PUNKTACJA: 

maks. 10 pkt  

• planowane działania zakładają promocję całego obszaru LSR – 10 pkt. 

albo 

• Planowane działania nie zakładają promocji całego obszaru LSR – 0 pkt. 

 
 

Ocena będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku                               
o przyznanie pomocy. 

Wnioskodawca zamieszcza uzasadnienie w Oświadczeniu Wnioskodawcy w zakresie 
Kryterium nr 1 sporządzonym na formularzu opracowanym przez LGD. 

Kryterium nr 2 

 

 Realizacja operacji przyczyni się do poprawy sytuacji osoby bądź osób będących 
przedstawicieli jednej z grup defaworyzowanych opisanych w LSR 
 PUNKTACJA: 

nie przyczyni się -0, przyczyni się 10 pkt. 

Dane z wniosku przeniesione do Karty oceny zgodności operacji z LKW/ 
oświadczenie wnioskodawcy na formularzu opracowanym przez LGD. 

 

Kryterium nr 2 

Innowacyjność 
operacji. 

Typy operacji uznawane za innowacyjne:  

przewidujące nowatorskie działania, wykorzystanie nowoczesnych technik 
teleinformatycznych, nowy sposób angażowania odbiorców usług, partnerów 
gospodarczych, nowatorski sposób wykorzystania lokalnych zasobów, realizacja 
działań proekologicznych itp. 

Innowacyjność będzie odnoszona do obszaru gminy.  

PUNKTACJA:  

maks. 10 pkt  

• operacja jest innowacyjna co najmniej na obszarze gminy wchodzącej w skład 
LSR – 10 pkt. 

albo  

• operacja nie jest innowacyjna co najmniej na obszarze gminy wchodzącej w 
skład LSR – 0 pkt. 
 

Ocena będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku                                 
o przyznanie pomocy, w szczególności obejmie weryfikację zgodności złożonej 
deklaracji z zakresem planowanych do poniesienia kosztów, czy ofertą będącą 
następstwem realizacji operacji w odniesieniu do informacji dostępnych                           
na obszarze danej gminy o wdrożonych innowacyjnych rozwiązaniach. 

Ocena dotyczyć będzie operacji (jej zakresu rzeczowego lub oferty będącej 
następstwem realizacji operacji). 

Wnioskodawca zamieszcza uzasadnienie w Oświadczeniu Wnioskodawcy w zakresie 
Kryterium nr 2 sporządzonym na formularzu opracowanym przez LGD. 

Kryterium nr 3 Planowane działania skierowane są do odbiorców poza obszarem LGD. 

PUNKTACJA: 

maks. 10 pkt  

 

Ocena będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku                            
o przyznanie pomocy. 



Działania skierowane 
do odbiorców z poza 
obszaru LGD. 

• planowane działania skierowane są do odbiorców poza obszarem LGD – 
10 pkt. 

albo 

• planowane działania nie są skierowane do odbiorców poza obszarem LGD 
– 0 pkt. 

Wnioskodawca zamieszcza uzasadnienie w Oświadczeniu Wnioskodawcy w zakresie 
Kryterium nr 3 sporządzonym na formularzu opracowanym przez LGD. 

Kryterium nr 4 

Partnerstwo 
sektorów. 

Projekt zakłada partnerstwo różnych sektorów. 

PUNKTACJA  

maks. 10 pkt  

• Projekt zakłada partnerstwo co najmniej 3 podmiotów (w tym 
Wnioskodawcy) z co najmniej 2 sektorów (społeczny lub gospodarczy lub 
publiczny) – 10 pkt. 

albo 

• Projekt nie zakłada partnerstwa co najmniej 3 podmiotów (w tym 
Wnioskodawcy) z co najmniej 2 sektorów (społeczny lub gospodarczy lub 
publiczny) – 0 pkt. 
 

 

Ocena będzie dokonywana na podstawie deklaracji złożonej w Oświadczeniu 
Wnioskodawcy w zakresie Kryterium nr 4 sporządzonym na formularzu opracowanym 
przez LGD oraz na podstawie załączonych dokumentów potwierdzających 
realność partnerstwa (deklaracje współpracy, listy intencyjne, itp.). 

Ocena dotyczyć będzie okresu realizacji operacji lub okresu od zakończenia 
realizacji operacji do końca tzw. okresu trwałości. 

Kryterium nr 5 

Informowanie  

o źródle wsparcia 
projektu. 

Wnioskodawca przedstawił koncepcje informowania o źródle wsparcia projektu.  

PUNKTACJA  

maks. 5 pkt  

• koncepcja zakłada informacje o roli LGD – 5 pkt. 

albo 

• koncepcja nie zakłada informacji o roli LGD – 0 pkt. 
 

 

Ocena będzie dokonywana na podstawie realności deklaracji złożonej                                     
w Oświadczeniu Wnioskodawcy w zakresie Kryterium nr 5 sporządzonym na formularzu 
opracowanym przez LGD. Warunek będzie weryfikowany na podstawie 
dokumentów potwierdzających realizację zobowiązania składanych wraz z ankietą 
monitorującą składaną do LGD po realizacji operacji.  

Kryterium nr 6 

Konsultacje wniosku 
o przyznanie 
pomocy. 

Preferowane będą operacje realizowane przez Wnioskodawców, którzy korzystali 
ze szkoleń lub doradztwa prowadzonego przez Biuro LGD.  

PUNKTACJA  

maks. 10 pkt  

• wnioskodawca korzystał z indywidualnych konsultacji w Biurze LGD                            
na dany nabór wniosków, jego dane znajdują się w rejestrze indywidualnego 
doradztwa, a w trakcie doradztwa zostały przedstawione kompletnie 
wypełnione dokumenty, tj. wniosek o przyznanie pomocy  – 10 pkt. 

albo 

• wnioskodawca uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez LGD na dany 
nabór wniosków, a jego dane znajdują się na liście uczestników szkolenia –               
5 pkt. 

albo 

Ocena będzie dokonywana na podstawie dokumentów zgormadzonych w LGD 
przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy: 

• listy obecności na szkoleniach, 

• karty doradztwa. 



• wnioskodawca nie uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez LGD                   
na dany nabór lub nie korzystał z indywidualnych konsultacji w Biurze LGD 
na dany nabór wniosków – 0 pkt. 
 

Kryterium nr 7 

Jakość planowanej 
operacji oraz 
gotowość do jej 
realizacji. 

Jakość planowanej operacji oraz gotowość do jej realizacji. 

PUNKTACJA: 

maks. 10 pkt  

• operacja jest logiczna, spójna i wykonalna przy założonych zasobach oraz jest 
gotowa do realizacji ponieważ załączono do niej wymagane załączniki –                
10 pkt. 

albo  

• operacja nie jest logiczna lub spójna lub wykonalna przy założonych 
zasobach oraz nie jest gotowa do realizacji ponieważ nie załączono do niej 
wszystkich wymaganych załączników – 0 pkt. 
 

 

Ocena będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku                               
o przyznanie pomocy oraz na podstawie załączonych dokumentów (przed 
wezwaniem do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień przez LGD).  

Jakość planowanej operacji będzie możliwa do potwierdzenia, jeśli operacja jest 
logiczna, spójna i wykonalna przy założonych zasobach.  

Gotowość do realizacji operacji będzie możliwa do potwierdzenia, jeśli załączono 
do niej wymagane do oceny załączniki, przed wezwaniem do usunięcia braków 

Kryterium nr 8 

Termin realizacji. 

Preferowane będą operacje, których realizacja nastąpi w terminie krótszym niż 
określone w § 4 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 
roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

PUNKTACJA: 

maks. 10 pkt  

• realizacja projektu w terminie do 6 m-cy od dnia podpisania umowy do dnia 
złożenia wniosku o płatność – 10 pkt. 

albo 

• realizacja projektu w terminie od 6 do 12 m-cy od dnia podpisania umowy     
do dnia złożenia wniosku o płatność – 5 pkt. 

 

albo 

• realizacja projektu w terminie powyżej 12 m-cy od dnia podpisania umowy 
do dnia złożenia wniosku o płatność – 0 pkt. 
 

Ocena będzie dokonywana na podstawie informacji z wniosku o przyznanie 
pomocy.  

Termin zaczyna upływać od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy                          
do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. 

Max 75 pkt.  

Minimum punktowe uważa się za spełnione jeżeli Wnioskodawca otrzyma co najmniej 38 pkt. 

 

  



CEL OGÓLNY 2  Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej obszaru LSR. 

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.4  Wypracowanie marki lokalnej i strategii jej promocji.  

Przedsięwzięcie 2.4.1 Organizacja przedsięwzięć wspierających tworzenie marki lokalnej i strategii jej promocji.  

CEL OGÓLNY 1  Opis kryterium Sposób weryfikacji  

Kryterium nr 1 

Oddziaływanie 
operacji. 

Operacja  angażuje mieszkańców z obszaru więcej niż 1 gminy. 

PUNKTACJA: 

maks. 10 pkt  

• operacja  angażuje mieszkańców z obszaru z obszaru więcej niż 1 gminy – 
10 pkt. 

albo 

• operacja  angażuje mieszkańców z obszaru mniejszego niż 1 gmina – 0 
pkt. 

Ocena będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku                                       
o przyznanie pomocy, w szczególności obejmie weryfikację zgodności złożonej 
deklaracji z zakresem planowanych do poniesienia kosztów, czy ofertą będącą 
następstwem realizacji operacji. 

Ocena dotyczyć będzie operacji (jej zakresu rzeczowego lub oferty będącej 
następstwem realizacji operacji). 

Wnioskodawca zamieszcza uzasadnienie w Oświadczeniu Wnioskodawcy w zakresie 
Kryterium nr 1 sporządzonym na formularzu opracowanym przez LGD. 

Kryterium nr 2 

Wykorzystanie 
narzędzi 
promocyjnych.  

Planowana operacja wykorzystuje określoną liczbę narzędzi promocyjnych. 

maks. 10 pkt  

• operacja wykorzystuje co najmniej 4 narzędzia promocyjne – 10 pkt. 

albo 

• operacja wykorzystuje co najmniej 2 i nie więcej niż 3 narzędzia 
promocyjne – 5 pkt. 

albo 

• operacja wykorzystuje co najmniej 1 narzędzie promocyjne – 1 pkt. 

albo 

• operacja nie wykorzystuje narzędzi promocyjnych – 0 pkt. 
 

 

Ocena będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku                              
o przyznanie pomocy, w tym planowanych do poniesienia kosztów 
kwalifikowalnych lub działań bez kosztowych. 

Wnioskodawca zamieszcza uzasadnienie w Oświadczeniu Wnioskodawcy w zakresie 
Kryterium nr 2 sporządzonym na formularzu opracowanym przez LGD. 

Kryterium nr 3 

 

Realizacja operacji przyczyni się do poprawy sytuacji osoby bądź osób 
będących przedstawiciela i jednej z grup defaworyzowanych opisanych w LSR. 

PUNKTACJA:  

nie przyczyni się -0 , przyczyni się 10 pkt. 

Dane z wniosku przeniesione do Karty oceny zgodności operacji z LKW/ 
oświadczenie wnioskodawcy na formularzu opracowanym przez LGD. 

Kryterium nr 3 

Doświadczenie w 
przygotowaniu i 
wdrażaniu 
dokumentów o 
charakterze 
strategicznym. 

Wnioskodawca posiada doświadczenie w przygotowaniu i wdrażaniu 
dokumentów o charakterze strategicznym. 

PUNKTACJA: 

maks. 20 pkt  

• Wnioskodawca posiada doświadczenie w przygotowaniu i wdrażaniu 
dokumentów o charakterze strategicznym – 20 pkt. 

albo 

 

Wnioskodawca zamieszcza uzasadnienie w Oświadczeniu Wnioskodawcy w zakresie 
Kryterium nr 3 sporządzonym na formularzu opracowanym przez LGD. 



• Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w przygotowaniu i wdrażaniu 
dokumentów o charakterze strategicznym – 0 pkt. 

Kryterium nr 4 

Konsultacje wniosku 
o przyznanie 
pomocy. 

Preferowane będą operacje realizowane przez Wnioskodawców, którzy 
korzystali ze szkoleń lub doradztwa prowadzonego przez Biuro LGD.  

PUNKTACJA  

maks. 10 pkt  

• wnioskodawca korzystał z indywidualnych konsultacji w Biurze LGD                 
na dany nabór wniosków, jego dane znajdują się w rejestrze indywidualnego 
doradztwa, a w trakcie doradztwa zostały przedstawione kompletnie 
wypełnione dokumenty, tj. wniosek o przyznanie pomocy – 10 pkt. 

albo 

• wnioskodawca uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez LGD                 
na dany nabór wniosków, a jego dane znajdują się na liście uczestników 
szkolenia – 5 pkt. 

albo 

• wnioskodawca nie uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez LGD       
na dany nabór lub nie korzystał z indywidualnych konsultacji w Biurze 
LGD na dany nabór wniosków – 0 pkt. 
 

Ocena będzie dokonywana na podstawie dokumentów zgormadzonych w LGD 
przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy: 

• Listy obecności na szkoleniach, 

• karty doradztwa. 

Kryterium nr 5 

Jakość planowanej 
operacji oraz 
gotowość do jej 
realizacji. 

Jakość planowanej operacji oraz gotowość do jej realizacji. 

PUNKTACJA: 

maks. 10 pkt  

• operacja jest logiczna, spójna i wykonalna przy założonych zasobach oraz 
jest gotowa do realizacji ponieważ załączono do niej wymagane załączniki 
– 10 pkt. 

albo  

• operacja nie jest logiczna lub spójna lub wykonalna przy założonych 
zasobach oraz nie jest gotowa do realizacji ponieważ nie załączono do niej 
wszystkich wymaganych załączników – 0 pkt. 
 

 

Ocena będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku                                
o przyznanie pomocy oraz na podstawie załączonych dokumentów (przed wezwaniem 
do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień przez LGD).  

Jakość planowanej operacji będzie możliwa do potwierdzenia, jeśli operacja jest 
logiczna, spójna i wykonalna przy założonych zasobach.  

Gotowość do realizacji operacji będzie możliwa do potwierdzenia, jeśli załączono 
do niej wymagane do oceny załączniki, przed wezwaniem do usunięcia braków. 

Kryterium nr 6 

Termin realizacji. 

Preferowane będą operacje, których realizacja nastąpi w terminie krótszym niż 
określone w § 4 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 
roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

PUNKTACJA: 

maks. 10 pkt  

Ocena będzie dokonywana na podstawie informacji z wniosku o przyznanie 
pomocy. 

Termin zaczyna upływać od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy do dnia 
złożenia wniosku o płatność końcową. 



• realizacja projektu w terminie do 6 m-cy od dnia podpisania umowy do dnia 
złożenia wniosku o płatność – 10 pkt. 

albo 

• realizacja projektu w terminie od 6 do 12 m-cy od dnia podpisania umowy 
do dnia złożenia wniosku o płatność – 5 pkt. 

albo 

• realizacja projektu w terminie powyżej 12 m-cy od dnia podpisania umowy 
do dnia złożenia wniosku o płatność – 0 pkt. 
 

Max 70 pkt.  

Minimum punktowe uważa się za spełnione jeżeli Wnioskodawca otrzyma co najmniej 35 pkt. 

 

  



CEL OGÓLNY 3  Rozwój potencjału społecznego oferty kulturalnej i zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR. 

CEL SZCZEGÓŁOWY 3.1  Budowanie i rozwój potencjału społecznego mieszkańców obszaru LSR. 

Przedsięwzięcie 3.1.1  Wsparcie inicjatyw społecznych mających na celu integrację społeczności lokalnej i/lub organizacji pozarządowych z obszaru LSR. 

 

CEL OGÓLNY 1  Opis kryterium Sposób weryfikacji  

Kryterium nr 1 

Oddziaływanie 
operacji. 

Operacja  zakłada integrację społeczności  z obszaru więcej niż 1 gminy. 

PUNKTACJA: 

maks. 10 pkt  

• operacja  zakłada integrację społeczności  z obszaru więcej niż 1 gminy – 
15 pkt. 

albo 

• operacja  nie zakłada integrację społeczności  z obszaru co najwyżej 1 gminy 
– 0 pkt. 

 
 

Ocena będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku                                       
o przyznanie pomocy, w szczególności obejmie weryfikację zgodności złożonej 
deklaracji z zakresem planowanych do poniesienia kosztów, czy ofertą będącą 
następstwem realizacji operacji. 

Ocena dotyczyć będzie operacji (jej zakresu rzeczowego lub oferty będącej 
następstwem realizacji operacji). 

Wnioskodawca zamieszcza uzasadnienie w Oświadczeniu Wnioskodawcy w zakresie 
Kryterium nr 1 sporządzonym na formularzu opracowanym przez LGD. 

Kryterium nr 2 Realizacja operacji przyczyni się do poprawy sytuacji osoby bądź osób 
będących przedstawiciela i jednej z grup defaworyzowanych opisanych w LSR 

PUNKTACJA:  nie przyczyni się – 0, przyczyni się 10 pkt. 

Dane z wniosku przeniesione do Karty oceny zgodności operacji z LKW/ 
oświadczenie wnioskodawcy na formularzu opracowanym przez LGD. 

Kryterium nr 2 

Kluczowe obszary. 

Projekt będzie realizowany w jednym z kluczowych obszarów: szkolenia 
animatorów i liderów lub warsztaty i doradztwo dla organizacji pozarządowych. 

PUNKTACJA: 

maks. 10 pkt  

• projekt zakłada realizacje operacji co najmniej w jednym z kluczowych 
obszarów: szkolenia animatorów i liderów lub warsztaty i doradztwo dla 
organizacji – 10 pkt. 

albo 

• projekt nie zakłada realizacje operacji w jednym z kluczowych obszarów: 
szkolenia animatorów i liderów lub warsztaty i doradztwo dla organizacji – 
0 pkt. 

Ocena będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku                                 
o przyznanie pomocy, w szczególności obejmie weryfikację zgodności złożonej 
deklaracji z zakresem planowanych do poniesienia kosztów, czy ofertą będącą 
następstwem realizacji operacji. 

Ocena dotyczyć będzie operacji (jej zakresu rzeczowego lub oferty będącej 
następstwem realizacji operacji). 

Wnioskodawca zamieszcza uzasadnienie w Oświadczeniu Wnioskodawcy w zakresie 
Kryterium nr 2 sporządzonym na formularzu opracowanym przez LGD. 

Kryterium nr 3 

Partnerstwo 
sektorów. 

Projekt zakłada partnerstwo różnych sektorów. 

PUNKTACJA  

maks. 10 pkt  

• Projekt zakłada partnerstwo co najmniej 3 podmiotów (w tym 
Wnioskodawcy) z co najmniej 2 sektorów (społeczny lub gospodarczy lub 
publiczny) – 10 pkt. 

albo 

Ocena będzie dokonywana na podstawie deklaracji złożonej w Oświadczeniu 
Wnioskodawcy w zakresie Kryterium nr 3 sporządzonym na formularzu opracowanym 
przez LGD oraz na podstawie załączonych dokumentów potwierdzających 
realność partnerstwa (deklaracje współpracy, listy intencyjne, itp.). 

Ocena dotyczyć będzie okresu realizacji operacji lub okresu od zakończenia 
realizacji operacji do końca tzw. okresu trwałości. 



• Projekt nie zakłada partnerstwa co najmniej 3 podmiotów (w tym 
Wnioskodawcy) z co najmniej 2 sektorów (społeczny lub gospodarczy lub 
publiczny) – 0 pkt. 
 

Kryterium nr 4 

Innowacyjność 
operacji. 

Typy operacji uznawane za innowacyjne:  

przewidujące nowatorskie działania, wykorzystanie nowoczesnych technik 
teleinformatycznych, nowy sposób angażowania odbiorców usług, partnerów 
gospodarczych, nowatorski sposób wykorzystania lokalnych zasobów, realizacja 
działań proekologicznych itp. 

Innowacyjność będzie odnoszona do obszaru gminy.  

PUNKTACJA:  

maks. 10 pkt  

• operacja jest innowacyjna co najmniej na obszarze gminy wchodzącej                   
w skład LSR – 10 pkt. 

albo  

• operacja nie jest innowacyjna co najmniej na obszarze gminy wchodzącej       
w skład LSR – 0 pkt. 
 

Ocena będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku                                  
o przyznanie pomocy, w szczególności obejmie weryfikację zgodności złożonej 
deklaracji z zakresem planowanych do poniesienia kosztów, czy ofertą będącą 
następstwem realizacji operacji w odniesieniu do informacji dostępnych na obszarze 
danej gminy o wdrożonych innowacyjnych rozwiązaniach. 

Ocena dotyczyć będzie operacji (jej zakresu rzeczowego lub oferty będącej 
następstwem realizacji operacji). 

Wnioskodawca zamieszcza uzasadnienie w Oświadczeniu Wnioskodawcy w zakresie 
Kryterium nr 4 sporządzonym na formularzu opracowanym przez LGD. 

Kryterium nr 5 

Wykorzystanie 
infrastruktury 
wspieranej przez 
LGD. 

Operacja zakłada wykorzystanie infrastruktury powstałej lub wspieranej                      
w perspektywie LEADER 2007-2013 ( np.. świetlic wiejskich). 

maks. 5 pkt  

• operacja zakłada wykorzystanie infrastruktury powstałej lub wspieranej                
w perspektywie LEADER 2007-2013 – 5 pkt. 

albo 

• operacja nie zakłada wykorzystania infrastruktury powstałej lub wspieranej 
w perspektywie LEADER 2007-2013 – 0 pkt. 
 

 

Ocena będzie dokonywana na podstawie deklaracji złożonej w Oświadczeniu 
Wnioskodawcy w zakresie Kryterium nr 5 sporządzonym na formularzu opracowanym 
przez LGD oraz na podstawie miejsca realizacji operacji określonego we wniosku 
o przyznanie pomocy. 

Ocena dotyczyć będzie okresu realizacji operacji lub okresu od zakończenia 
realizacji operacji do końca tzw. okresu trwałości. 

Kryterium nr 6 

Konsultacje wniosku 
o przyznanie 
pomocy. 

Preferowane będą operacje realizowane przez Wnioskodawców, którzy 
korzystali ze szkoleń lub doradztwa prowadzonego przez Biuro LGD.  

PUNKTACJA  

maks. 10 pkt  

• wnioskodawca korzystał z indywidualnych konsultacji w Biurze LGD na 
dany nabór wniosków, jego dane znajdują się w rejestrze indywidualnego 
doradztwa, a w trakcie doradztwa zostały przedstawione kompletnie 
wypełnione dokumenty, tj. wniosek o przyznanie pomocy – 10 pkt. 

albo 

Ocena będzie dokonywana na podstawie dokumentów zgormadzonych w LGD 
przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy: 

• Listy obecności na szkoleniach, 

• karty doradztwa. 



• wnioskodawca uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez LGD                   
na dany nabór wniosków, a jego dane znajdują się na liście uczestników 
szkolenia – 5 pkt. 

albo 

• wnioskodawca nie uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez LGD      
na dany nabór lub nie korzystał z indywidualnych konsultacji w Biurze 
LGD na dany nabór wniosków – 0 pkt. 
 

Kryterium nr 7 

Jakość planowanej 
operacji oraz 
gotowość do jej 
realizacji. 

Jakość planowanej operacji oraz gotowość do jej realizacji. 

PUNKTACJA: 

maks. 10 pkt  

• operacja jest logiczna, spójna i wykonalna przy założonych zasobach oraz 
jest gotowa do realizacji ponieważ załączono do niej wymagane załączniki 
– 10 pkt. 

albo  

• operacja nie jest logiczna lub spójna lub wykonalna przy założonych 
zasobach oraz nie jest gotowa do realizacji ponieważ nie załączono do niej 
wszystkich wymaganych załączników – 0 pkt. 
 
 

Ocena będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku                               
o przyznanie pomocy oraz na podstawie załączonych dokumentów (przed wezwaniem 
do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień przez LGD).  

Jakość planowanej operacji będzie możliwa do potwierdzenia, jeśli operacja jest 
logiczna, spójna i wykonalna przy założonych zasobach.  

Gotowość do realizacji operacji będzie możliwa do potwierdzenia, jeśli załączono 
do niej wymagane do oceny załączniki, przed wezwaniem do usunięcia braków. 

Kryterium nr 8 

Termin realizacji. 

Preferowane będą operacje, których realizacja nastąpi w terminie krótszym niż 
określone w § 4 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 
roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

PUNKTACJA: 

maks. 10 pkt  

• realizacja projektu w terminie do 6 m-cy od dnia podpisania umowy do dnia 
złożenia wniosku o płatność – 10 pkt. 

albo 

• realizacja projektu w terminie od 6 do 12 m-cy od dnia podpisania umowy 
do dnia złożenia wniosku o płatność – 5 pkt. 

albo 

• realizacja projektu w terminie powyżej 12 m-cy od dnia podpisania umowy 
do dnia złożenia wniosku o płatność – 0 pkt. 
 

Ocena będzie dokonywana na podstawie informacji z wniosku o przyznanie 
pomocy. 

Termin zaczyna upływać od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy do dnia 
złożenia wniosku o płatność końcową. 

Max 75 pkt.  

Minimum punktowe uważa się za spełnione jeżeli Wnioskodawca otrzyma co najmniej 38 pkt. 



 

 

CEL OGÓLNY 3 Rozwój potencjału społecznego oferty kulturalnej i zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR. 

CEL SZCZEGÓŁOWY 3.2 Poprawa dostępności oferty kulturalnej na obszarze LSR. 

Przedsięwzięcie 3.2.1 Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury na obszarze LSR poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia i organizacji wydarzeń kulturalnych.  

 

CEL OGÓLNY 1  Opis kryterium Sposób weryfikacji  

Kryterium nr 1 

Obszar działalności 
Wnioskodawcy. 

Preferowane będą operacje, w przypadku których obszar działalności kulturalnej 
Wnioskodawcy wykracza poza 1 gminę.  

PUNKTACJA  

maks. 10 pkt  

• Wnioskodawca prowadzi działalność kulturalną na obszarze większym niż 
1 gmina – 10 pkt. 

albo 

• Wnioskodawca prowadzi działalność kulturalną na obszarze 1 gminy –                  
0 pkt. 

 

Ocena będzie dokonywana na podstawie deklaracji złożonej w Oświadczeniu 
Wnioskodawcy w zakresie Kryterium nr 1 sporządzonym na formularzu opracowanym 
przez LGD oraz na podstawie statusu, regulaminu lub innego dokumentu 
określającego obszar działalności kulturalnej Wnioskodawcy. 

Kryterium nr 2 

 

 Realizacja operacji przyczyni się do poprawy sytuacji osoby bądź osób 
będących przedstawiciela i jednej z grup defaworyzowanych opisanych w LSR 

PUNKTACJA: nie przyczyni się - 0, przyczyni się 10 pkt. 

Dane z wniosku przeniesione do Karty oceny zgodności operacji z LKW/ 
oświadczenie wnioskodawcy na formularzu opracowanym przez LGD. 

Kryterium nr 2 

Partnerstwo 
sektorów. 

Projekt zakłada partnerstwo różnych sektorów. 

PUNKTACJA  

maks. 10 pkt  

• Projekt zakłada partnerstwo co najmniej 3 podmiotów (w tym 
Wnioskodawcy) z co najmniej 2 sektorów (społeczny lub gospodarczy lub 
publiczny) – 10 pkt. 

albo 

• Projekt nie zakłada partnerstwa co najmniej 3 podmiotów (w tym 
Wnioskodawcy) z co najmniej 2 sektorów (społeczny lub gospodarczy lub 
publiczny) – 0 pkt. 
 

 

Ocena będzie dokonywana na podstawie deklaracji złożonej w Oświadczeniu 
Wnioskodawcy w zakresie Kryterium nr 2 sporządzonym na formularzu opracowanym 
przez LGD oraz na podstawie załączonych dokumentów potwierdzających 
realność partnerstwa (deklaracje współpracy, listy intencyjne, itp.). 

Ocena dotyczyć będzie okresu realizacji operacji lub okresu od zakończenia 
realizacji operacji do końca tzw. okresu trwałości. 

Kryterium nr 3 

Informowanie o 
źródle wsparcia 
projektu. 

Wnioskodawca przedstawił koncepcje informowania o źródle wsparcia 
projektu.  

PUNKTACJA  

maks. 5 pkt  

• koncepcja zakłada informacje o roli LGD – 5 pkt. 

albo 

Ocena będzie dokonywana na podstawie realności deklaracji złożonej                                 
w Oświadczeniu Wnioskodawcy w zakresie Kryterium nr 3 sporządzonym na formularzu 
opracowanym przez LGD. Warunek będzie weryfikowany na podstawie 
dokumentów potwierdzających realizację zobowiązania składanych wraz z ankietą 
monitorującą składaną do LGD po realizacji operacji.  



• koncepcja nie zakłada informacji o roli LGD – 0 pkt. 
 

Kryterium nr 4 

Wykorzystanie 
infrastruktury 
wspieranej przez 
LGD. 

Operacja zakłada wykorzystanie infrastruktury powstałej lub wspieranej                       
w perspektywie LEADER 2007-2013 ( np.. świetlic wiejskich). 

maks. 5 pkt  

• operacja zakłada wykorzystanie infrastruktury powstałej lub wspieranej                   
w perspektywie LEADER 2007-2013 – 5 pkt. 

albo 

• operacja nie zakłada wykorzystania infrastruktury powstałej lub wspieranej 
w perspektywie LEADER 2007-2013 – 0 pkt. 

 

 

Ocena będzie dokonywana na podstawie deklaracji złożonej w Oświadczeniu 
Wnioskodawcy w zakresie Kryterium nr 4 sporządzonym na formularzu opracowanym 
przez LGD oraz na podstawie miejsca realizacji operacji określonego we wniosku 
o przyznanie pomocy. 

Ocena dotyczyć będzie okresu realizacji operacji lub okresu od zakończenia 
realizacji operacji do końca tzw. okresu trwałości. 

Kryterium nr 5 

Innowacyjność 
operacji. 

Typy operacji uznawane za innowacyjne:  

przewidujące nowatorskie działania, wykorzystanie nowoczesnych technik 
teleinformatycznych, nowy sposób angażowania odbiorców usług, partnerów 
gospodarczych, nowatorski sposób wykorzystania lokalnych zasobów, realizacja 
działań proekologicznych itp. 

Innowacyjność będzie odnoszona do obszaru gminy.  

PUNKTACJA:  

maks. 10 pkt  

• operacja jest innowacyjna co najmniej na obszarze gminy wchodzącej                   
w skład LSR – 10 pkt. 

albo  

• operacja nie jest innowacyjna co najmniej na obszarze gminy wchodzącej                   
w skład LSR – 0 pkt. 
 

 

Ocena będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku                                    
o przyznanie pomocy, w szczególności obejmie weryfikację zgodności złożonej 
deklaracji z zakresem planowanych do poniesienia kosztów, czy ofertą będącą 
następstwem realizacji operacji w odniesieniu do informacji dostępnych na obszarze 
danej gminy o wdrożonych innowacyjnych rozwiązaniach. 

Ocena dotyczyć będzie operacji (jej zakresu rzeczowego lub oferty będącej 
następstwem realizacji operacji). 

Wnioskodawca zamieszcza uzasadnienie w Oświadczeniu Wnioskodawcy w zakresie 
Kryterium nr 5 sporządzonym na formularzu opracowanym przez LGD. 

Kryterium nr 6 

Miejsce realizacji 
operacji. 

Miejsce realizacji operacji znajduje się w miejscowości zamieszkanej przez mniej 
niż 5 tys. mieszkańców. 

PUNKTACJA  

maks. 10 pkt  

• operacja zostanie zrealizowana w miejscowości zamieszkanej przez mniej 
niż 5 tys. mieszkańców – 10 pkt. 

albo 

• operacja zostanie zrealizowana w miejscowości zamieszkanej przez więcej 
niż 5 tys. mieszkańców – 0 pkt. 
 
 

Ocena będzie dokonywana na podstawie danych GUS dostępnych na dzień 
sporządzenia wniosku o przyznanie pomocy.  



Kryterium nr 7 

Konsultacje wniosku 
o przyznanie 
pomocy. 

Preferowane będą operacje realizowane przez Wnioskodawców, którzy 
korzystali ze szkoleń lub doradztwa prowadzonego przez Biuro LGD.  

PUNKTACJA  

maks. 10 pkt  

• wnioskodawca korzystał z indywidualnych konsultacji w Biurze LGD                              
na dany nabór wniosków, jego dane znajdują się w rejestrze indywidualnego 
doradztwa, a w trakcie doradztwa zostały przedstawione kompletnie 
wypełnione dokumenty, tj. wniosek o przyznanie pomocy – 10 pkt. 

albo 

• wnioskodawca uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez LGD                       
na dany nabór wniosków, a jego dane znajdują się na liście uczestników 
szkolenia – 5 pkt. 

albo 

• wnioskodawca nie uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez LGD                       
na dany nabór lub nie korzystał z indywidualnych konsultacji w Biurze 
LGD na dany nabór wniosków – 0 pkt. 
 

Ocena będzie dokonywana na podstawie dokumentów zgormadzonych w LGD 
przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy: 

• listy obecności na szkoleniach, 

• karty doradztwa. 

Kryterium nr 8 

Jakość planowanej 
operacji oraz 
gotowość do jej 
realizacji. 

Jakość planowanej operacji oraz gotowość do jej realizacji. 

PUNKTACJA: 

maks. 10 pkt  

• operacja jest logiczna, spójna i wykonalna przy założonych zasobach               
oraz jest gotowa do realizacji ponieważ załączono do niej wymagane 
załączniki – 10 pkt. 

albo  

• operacja nie jest logiczna lub spójna lub wykonalna przy założonych 
zasobach oraz nie jest gotowa do realizacji ponieważ nie załączono do niej 
wszystkich wymaganych załączników – 0 pkt. 
 

Ocena będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku                               
o przyznanie pomocy oraz na podstawie załączonych dokumentów (przed wezwaniem 
do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień przez LGD).  

Jakość planowanej operacji będzie możliwa do potwierdzenia, jeśli operacja jest 
logiczna, spójna i wykonalna przy założonych zasobach.  

Gotowość do realizacji operacji będzie możliwa do potwierdzenia, jeśli załączono 
do niej wymagane do oceny załączniki, przed wezwaniem do usunięcia braków. 

Kryterium nr 9 

Termin realizacji. 

Preferowane będą operacje, których realizacja nastąpi w terminie krótszym niż 
określone w § 4 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 
roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

PUNKTACJA: 

maks. 10 pkt  

• realizacja projektu w terminie do 6 m-cy od dnia podpisania umowy do dnia 
złożenia wniosku o płatność – 10 pkt. 

albo 

Ocena będzie dokonywana na podstawie informacji z wniosku o przyznanie 
pomocy. 

Termin zaczyna upływać od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy do dnia 
złożenia wniosku o płatność końcową. 



• realizacja projektu w terminie od 6 do 12 m-cy od dnia podpisania umowy 
do dnia złożenia wniosku o płatność – 5 pkt. 

albo 

• realizacja projektu w terminie powyżej 12 m-cy od dnia podpisania umowy 
do dnia złożenia wniosku o płatność – 0 pkt. 
 

Max 80 pkt.  

Minimum punktowe uważa się za spełnione jeżeli Wnioskodawca otrzyma co najmniej 40 pkt. 

 

  



CEL OGÓLNY 3 Rozwój potencjału społecznego oferty kulturalnej i zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR. 

CEL SZCZEGÓŁOWY 3.3  Zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru LSR. 

Przedsięwzięcie 3.3.1 Wsparcie zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR przez kultywowanie zwyczajów, renowację i ochronę obiektów zabytkowych. 

 

CEL OGÓLNY 1  Opis kryterium Sposób weryfikacji  

Kryterium nr 1 

Zasięg operacji.  

Preferowane będą operacje, w przypadku których dziedzictwo kulturowego                      
na obszarze LSR (zwyczaje, zabytki), które będzie przedmiotem operacji ma 
zasięg ponadgminny.  

PUNKTACJA  

maks. 15 pkt  

• dziedzictwo, które jest przedmiotem realizacji projektu ma zasięg 
ponadgminny – 15 pkt. 

albo 

• dziedzictwo, które jest przedmiotem realizacji projektu dotyczy co najwyżej 
1 gminy – 0 pkt. 

 
 

Ocena będzie dokonywana na podstawie deklaracji złożonej w Oświadczeniu 
Wnioskodawcy w zakresie Kryterium nr 1 sporządzonym na formularzu opracowanym 
przez LGD oraz na podstawie dostępnych informacji dotyczących dziedzictwa 
kulturowego na obszarze LSR (zwyczajów, zabytków). 

Kryterium nr 2 

 

Realizacja operacji przyczyni się do poprawy sytuacji osoby bądź osób 
będących przedstawiciela i jednej z grup defaworyzowanych opisanych w LSR 

PUNKTACJA: 

 nie przyczyni się -0, przyczyni się 10 pkt. 

Dane z wniosku przeniesione do Karty oceny zgodności operacji z LKW/ 
oświadczenie wnioskodawcy na formularzu opracowanym przez LGD. 

Kryterium nr 2 

Partnerstwo 
sektorów. 

Projekt zakłada partnerstwo różnych sektorów. 

PUNKTACJA  

maks. 10 pkt  

• Projekt zakłada partnerstwo co najmniej 3 podmiotów (w tym 
Wnioskodawcy) z co najmniej 2 sektorów (społeczny lub gospodarczy                      
lub publiczny) – 10 pkt. 

albo 

• Projekt nie zakłada partnerstwa co najmniej 3 podmiotów (w tym 
Wnioskodawcy) z co najmniej 2 sektorów (społeczny lub gospodarczy                   
lub publiczny) – 0 pkt. 
 

 

Ocena będzie dokonywana na podstawie deklaracji złożonej w Oświadczeniu 
Wnioskodawcy w zakresie Kryterium nr 2 sporządzonym na formularzu opracowanym 
przez LGD oraz na podstawie załączonych dokumentów potwierdzających 
realność partnerstwa (deklaracje współpracy, listy intencyjne, itp.). 

Ocena dotyczyć będzie okresu realizacji operacji lub okresu od zakończenia 
realizacji operacji do końca tzw. okresu trwałości. 

Kryterium nr 3 

Informowanie o 
źródle wsparcia 
projektu. 

Wnioskodawca przedstawił koncepcje informowania o źródle wsparcia 
projektu.  

PUNKTACJA  

maks. 5 pkt  

• koncepcja zakłada informacje o roli LGD – 5 pkt. 

Ocena będzie dokonywana na podstawie realności deklaracji złożonej                                  
w Oświadczeniu Wnioskodawcy w zakresie Kryterium nr 3 sporządzonym na formularzu 
opracowanym przez LGD. Warunek będzie weryfikowany na podstawie 
dokumentów potwierdzających realizację zobowiązania składanych wraz z ankietą 
monitorującą składaną do LGD po realizacji operacji.  



albo 

• koncepcja nie zakłada informacji o roli LGD – 0 pkt. 
 

Kryterium nr 4 

Wykorzystanie 
infrastruktury 
wspieranej przez 
LGD. 

Operacja zakłada wykorzystanie infrastruktury powstałej lub wspieranej                      
w perspektywie LEADER 2007-2013 ( np.. świetlic wiejskich). 

maks. 5 pkt  

• operacja zakłada wykorzystanie infrastruktury powstałej lub wspieranej                 
w perspektywie LEADER 2007-2013 – 5 pkt. 

albo 

• operacja nie zakłada wykorzystania infrastruktury powstałej lub wspieranej 
w perspektywie LEADER 2007-2013 – 0 pkt. 
 

 

Ocena będzie dokonywana na podstawie deklaracji złożonej w Oświadczeniu 
Wnioskodawcy w zakresie Kryterium nr 4 sporządzonym na formularzu opracowanym 
przez LGD oraz na podstawie miejsca realizacji operacji określonego we wniosku 
o przyznanie pomocy. 

Ocena dotyczyć będzie okresu realizacji operacji lub okresu od zakończenia 
realizacji operacji do końca tzw. okresu trwałości. 

Kryterium nr 5 

Innowacyjność 
operacji. 

Typy operacji uznawane za innowacyjne:  

przewidujące nowatorskie działania, wykorzystanie nowoczesnych technik 
teleinformatycznych, nowy sposób angażowania odbiorców usług, partnerów 
gospodarczych, nowatorski sposób wykorzystania lokalnych zasobów, realizacja 
działań proekologicznych itp. 

Innowacyjność będzie odnoszona do obszaru gminy.  

PUNKTACJA:  

maks. 10 pkt  

• operacja jest innowacyjna co najmniej na obszarze gminy wchodzącej w 
skład LSR – 10 pkt. 

albo  

• operacja nie jest innowacyjna co najmniej na obszarze gminy wchodzącej w 
skład LSR – 0 pkt. 
 

 

Ocena będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku                                   
o przyznanie pomocy, w szczególności obejmie weryfikację zgodności złożonej 
deklaracji z zakresem planowanych do poniesienia kosztów, czy ofertą będącą 
następstwem realizacji operacji w odniesieniu do informacji dostępnych na obszarze 
danej gminy o wdrożonych innowacyjnych rozwiązaniach. 

Ocena dotyczyć będzie operacji (jej zakresu rzeczowego lub oferty będącej 
następstwem realizacji operacji). 

Wnioskodawca zamieszcza uzasadnienie w Oświadczeniu Wnioskodawcy w zakresie 
Kryterium nr 5 sporządzonym na formularzu opracowanym przez LGD. 

Kryterium nr 6 

Miejsce realizacji 
operacji. 

Miejsce realizacji operacji znajduje się w miejscowości zamieszkanej przez 
mniej niż 5 tys. mieszkańców. 

PUNKTACJA  

maks. 10 pkt  

• operacja zostanie zrealizowana w miejscowości zamieszkanej przez mniej 
niż 5 tys. mieszkańców – 10 pkt. 

albo 

• operacja zostanie zrealizowana w miejscowości zamieszkanej przez więcej 
niż 5 tys. mieszkańców – 0 pkt. 
 

Ocena będzie dokonywana na podstawie danych GUS dostępnych na dzień 
sporządzenia wniosku o przyznanie pomocy.  



Kryterium nr 7 

Konsultacje wniosku 
o przyznanie 
pomocy. 

Preferowane będą operacje realizowane przez Wnioskodawców, którzy 
korzystali ze szkoleń lub doradztwa prowadzonego przez Biuro LGD.  

PUNKTACJA  

maks. 10 pkt  

• wnioskodawca korzystał z indywidualnych konsultacji w Biurze LGD                
na dany nabór wniosków, jego dane znajdują się w rejestrze indywidualnego 
doradztwa, a w trakcie doradztwa zostały przedstawione kompletnie 
wypełnione dokumenty, tj. wniosek o przyznanie pomocy – 10 pkt. 

albo 

• wnioskodawca uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez LGD                     
na dany nabór wniosków, a jego dane znajdują się na liście uczestników 
szkolenia – 5 pkt. 

albo 

• wnioskodawca nie uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez LGD           
na dany nabór lub nie korzystał z indywidualnych konsultacji w Biurze 
LGD na dany nabór wniosków – 0 pkt. 
 

Ocena będzie dokonywana na podstawie dokumentów zgormadzonych w LGD 
przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy: 

• listy obecności na szkoleniach, 

• karty doradztwa. 

Kryterium nr 8 

Jakość planowanej 
operacji oraz 
gotowość do jej 
realizacji. 

Jakość planowanej operacji oraz gotowość do jej realizacji. 

PUNKTACJA: 

maks. 10 pkt  

• operacja jest logiczna, spójna i wykonalna przy założonych zasobach                 
oraz jest gotowa do realizacji ponieważ załączono do niej wymagane 
załączniki – 10 pkt. 

albo  

• operacja nie jest logiczna lub spójna lub wykonalna przy założonych 
zasobach oraz nie jest gotowa do realizacji ponieważ nie załączono do niej 
wszystkich wymaganych załączników – 0 pkt. 
 

 

Ocena będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku                                  
o przyznanie pomocy oraz na podstawie załączonych dokumentów (przed wezwaniem 
do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień przez LGD).  

Jakość planowanej operacji będzie możliwa do potwierdzenia, jeśli operacja jest 
logiczna, spójna i wykonalna przy założonych zasobach.  

Gotowość do realizacji operacji będzie możliwa do potwierdzenia, jeśli załączono 
do niej wymagane do oceny załączniki, przed wezwaniem do usunięcia braków 

Kryterium nr 9 

Termin realizacji. 

Preferowane będą operacje, których realizacja nastąpi w terminie krótszym niż 
określone w § 4 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 
roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

PUNKTACJA: 

maks. 10 pkt  

• realizacja projektu w terminie do 6 m-cy od dnia podpisania umowy do dnia 
złożenia wniosku o płatność – 10 pkt. 

albo 

Ocena będzie dokonywana na podstawie informacji z wniosku o przyznanie 
pomocy. 

Termin zaczyna upływać od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy do dnia 
złożenia wniosku o płatność końcową. 



• realizacja projektu w terminie od 6 do 12 m-cy od dnia podpisania umowy 
do dnia złożenia wniosku o płatność – 5 pkt. 

albo 

• realizacja projektu w terminie powyżej 12 m-cy od dnia podpisania umowy 
do dnia złożenia wniosku o płatność – 0 pkt. 
 

Max 85 pkt.  

Minimum punktowe uważa się za spełnione jeżeli Wnioskodawca otrzyma co najmniej 43 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2  do Uchwały Nr  Z/ …./ 19 

 

Zarządu Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’     

                                                                                                                      

z dnia …………. 2019 r. 

  

 

 

PROCEDURA USTALANIA I ZMIANY KRYTERIÓW 
 

 
 

Dopuszcza się możliwość zmiany kryteriów wyboru operacji zarówno dla projektów 

indywidualnych  w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż LGD,                          

operacji własnych LGD oraz projektów grantowych, w związku z następującymi przyczynami: 

1. Zmiana uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru LGD. 

2. Zmiana przepisów prawa. 

3. Problemami związanymi z oceną wniosków, wynikających z przyjętych kryteriów oceny, 

zgłaszanymi przez członków Rady LGD. 

4. Problemami z osiągnięciem wskaźników. 

Procedurę uchwalenia i zmiany kryteriów przyjmuje Walne Zebranie Członków w formie uchwały.                                

Z wnioskiem o zmianę kryteriów wyboru operacji wystąpić może: 

1. Rada  

2. Zarząd 

3. Komisja Rewizyjna. 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Walne Zebranie Członków upoważnia 

Zarząd do przeprowadzenia procedury zmiany kryteriów. Zarząd zgłasza  propozycję zmiany 

kryteriów do Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zmienione kryteria obowiązują                                     

po otrzymaniu pisemnej akceptacji Samorządu Województwa dla konkursów ogłoszonych                              

po uzyskaniu tejże akceptacji. Każda zmiana kryteriów konsultowana będzie z lokalną 

społecznością przy zastosowaniu  co najmniej dwóch metod. 

 

 

 

 

 


