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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 Zarządu LGD „Zielone Bieszczady”  

z dnia 24.04.2021 r.    

 

 

 

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów 
 

I. Odnowa obszaru LGD (rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej) 

 

Kryteria podstawowe: 

 

L.p. Kryterium Opis Punktacja 
Źródło 

weryfikacji 

1. 
Zasięg oddziaływania 

(miejsce realizacji). 

Preferuje się operacje o oddziaływaniu 

szerszym, mające wpływ na więcej niż 

jedną miejscowość. 

min. 2 lub więcej 

miejscowości, jednak nie 

więcej niż teren 1 gminy 

2 pkt 

Wniosek co najmniej 2 gminy 5 pkt 

co najmniej 4 gminy 7 pkt 

cały obszar LSR 10 pkt 

2. Partnerstwo. 

Preferuje się operacje realizowane 

z udziałem wielu partnerów z trzech 

różnych sektorów (społeczny, publiczny, 

gospodarczy). 

brak partnerów 0 pkt 

Wniosek/deklaracja 

współpracy- 

załącznik do 

wniosku. 

1-2 partnerów, w przypadku 

dwóch partnerów każdy 

z innego sektora 

5 pkt 

min. 3 partnerów i każdy 

z innego sektora 
10 pkt 

3. 

Doradztwo Biura 

LGD świadczone w terminie 

trwania danego naboru po 

uprzednim ustaleniu terminu 

Kryterium preferuje wnioskodawców 

korzystających z doradztwa 

indywidualnego Biura LGD w 

zakresie przygotowania wniosku o 

 

wnioskodawca nie korzystał z 

doradztwa LGD na etapie 

sporządzania wniosku 

0 pkt 

Dokumentacja  

LGD - Karta 

doradztwa 

(Załącznik  nr 2 
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doradztwa przyznanie pomocy. (doradztwo 

indywidualne w biurze LGD) 

 

Zasady korzystania z doradztwa 

indywidualnego reguluje: Załącznik nr 

5- Procedura określająca warunki, 

sposób i tryb udzielonego doradztwa do 

Regulaminu Biura LGD „Zielone 

Bieszczady”; dostępny na stronie 

www.lgd-zielonebieszczady.pl zakładka 

/dokumenty/. 

 

 

wnioskodawca korzystał z 

indywidualnego doradztwa 

LGD  na etapie sporządzania 

wniosku 

3 pkt 

do procedury 

określającej 

warunki, 

sposób i tryb 

udzielonego 

doradztwa). 

 4. 

Udział w spotkaniach 

szkoleniowo- 

aktywizacyjnych 

organizowanych przez LGD 

w związku z danym naborem 

Preferuje się wnioskodawców, którzy 

brali udział w spotkaniach 

szkoleniowo-aktywizacyjnych 

organizowanych przez LGD, co wpłynie 

na podwyższenie jakości wniosków 

składanych w ramach danego naboru. 

 

 

wnioskodawca nie brał 

udziału w spotkaniu 

szkoleniowo- aktywizacyjnym 

organizowanym przez LGD w 

związku z danym naborem 

0 pkt 

 

Dokumentacja  

LGD -  

lista obecności ze 

spotkania 

szkoleniowo- 

aktywizacyjnego 

organizowanego 

przez LGD w 

związku z danym 

naborem. 

 

wnioskodawca brał udział  

w spotkaniu szkoleniowo- 

aktywizacyjnym 

organizowanym przez LGD w 

związku z danym naborem 

 

1 pkt 

5.  

Realizacja celów Lokalnej 

Strategii Rozwoju LGD 

„Zielone Bieszczady”. 

Preferowane będą operacje realizujące 

kilka celów LSR. 

Wnioskodawca w sposób niebudzący 

wątpliwości i wiarygodny powinien 

 

 

2 cele szczegółowe 

 

2 pkt 

 

 

 

 

http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/


 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
 

3 

 

uzasadnić, że planowane działania 

realizują założenia celów ujętych w LSR. 

Uzasadnienie zgodności operacji z celami 

musi znaleźć swoje potwierdzenie 

w zaplanowanym zakresie kosztów. 

 

 

3 i więcej celów 

szczegółowych 
3 pkt 

Wniosek  

Maksymalna liczba punktów - 27 pkt - Wybrana operacja musi uzyskać co najmniej 16 pkt. 

 

 

 

Kryteria premiujące: 
 

L.p. Kryterium Opis Punktacja 
Źródło 

weryfikacji 

1. 

Udział i zaangażowanie 

przedstawicieli grup 

defaworyzowanych w 

realizację operacji i/lub  

defaworyzowani jako grupa 

docelowa planowanych 

działań. 

Preferuje się operacje zakładające 

zaangażowanie w ich realizację 

przedstawicieli grup defaworyzowanych. 

Preferuje się również operacje 

zakładające udział w grupie docelowej 

(adresaci) przedstawicieli grup 

defaworyzowanych tj.: - osób młodych 

(18-35 lat), - osób 50 +, - kobiet. 

brak zaangażowania w 

realizację operacji 

przedstawicieli grup 

defaworyzowanych oraz brak 

działań skierowanych do grup 

defaworyzowanych 

0 pkt 

Wniosek. 

przedstawiciele grup 

defaworyzowanych są 

adresatami/grupą docelową 

operacji (min.10 osób) 

5 pkt 
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przedstawiciele grup 

defaworyzowanych są 

zaangażowani w realizację 

operacji (min. 2 osoby) 

5 pkt 

2. 

Powiązanie operacji z 

innymi projektami 

realizowanymi w ramach 

Lokalnych Strategii 

Rozwoju (LGD „Zielone 

Bieszczady” / LGD „Dolina 

Sanu”). 

Preferuje się operacje powiązane 

z projektami realizowanymi w ramach 

LSR od 2010 r. 

brak powiązań 0 pkt 

Wniosek/ 

dokumentacja 

LGD „Zielone 

Bieszczady” / LGD 

„Dolina Sanu”, 

w tym baza 

zrealizowanych 

operacji wraz z ich 

zakresem. 

powiązanie z jednym 

projektem 
1 pkt 

powiązanie z dwoma 

projektami 
2 pkt 

powiązanie z trzema i więcej 

projektami 
3 pkt 

3. 

Zgłoszenie propozycji 

operacji w procesie 

przygotowania Lokalnej 

Strategii Rozwoju tj. 

zgłoszenie fiszki projektowej 

do bazy przedsięwzięć LSR. 

Kryterium podyktowane jest dążeniem 

LGD do jak największego 

zaangażowania mieszkańców w proces 

budowania spójnej LSR. 

 

Wnioskodawca uczestniczył 

nie 0 pkt 

Dokumentacja  

LGD - fiszki, 

składane na etapie 

opracowywania 

LSR w 2015 r. 
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w konsultacjach LSR poprzez złożenie 

fiszki projektowej do bazy 

przedsięwzięć LSRa następnie 

przedkłada Wniosek,którego zakres 

rzeczowy jest zgodny w całości lub w 

części z uprzednio złożoną fiszką. 

tak 2 pkt 

4. 
Doświadczenie 

wnioskodawcy. 

Kryterium preferuje wnioskodawców 

doświadczonych w realizacji projektów, 

zapewniających sprawną i z dużym 

prawdopodobieństwem skuteczną 

realizację zadania. Wnioskodawca musi 

dokonać krótkiego opisu dotychczas 

zrealizowanych projektów z podaniem 

ich tytułu, celu/celów, wartości, okresu 

realizacji, źródła dotacji. 

brak zrealizowanych 

projektów 
0 pkt 

Wniosek. 
1 i więcej zrealizowanych 

projektów 
2 pkt 

5. Wkład własny dodatkowy. 

Preferuje wnioskodawców, którzy 

zaangażowali większy niż minimalny 

wkład własny. (Jednostki Sektora 

Finansów Publicznych - powyżej 

36,37 %, przedsiębiorcy - powyżej 30 %, 

w przypadku pozostałych podmiotów - 

powyżej 0 %). 

5 % powyżej wymaganego 

minimum 
5 pkt 

Wniosek. 
10 % powyżej wymaganego 

minimum 
7 pkt 

15 % powyżej wymaganego 

minimum 
10 pkt 

6. 

Zastosowanie rozwiązań 

proekologicznych w zakresie 

ochrony środowiska lub/i 

przeciwdziałania zmianom 

klimatycznym. 

Preferuje się operacje przewidujące 

zastosowanie rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska i/lub 

przeciwdziałanie zmianom 

klimatycznym. Mogą to być działania 

inwestycyjne, edukacyjne lub promujące 

zastosowanie rozwiązań 

proekologicznych. 

Za działania sprzyjające ochronie 

Wnioskodawca nie wskazał w 

opisie operacji i w budżecie 

rozwiązań w zakresie ochrony  

środowiska i/lub 

przeciwdziałania zmianom 

klimatycznym tj.: 

- wskazane rozwiązania nie 

wpisują się w listę działań 

uznawanych za sprzyjające 

0 pkt Wniosek. 
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środowiska i/lub przeciwdziałające 

zmianom klimatu uznaje się planowane 

w ramach wniosku: 

 inwestycje w instalacje 

wykorzystujące odnawialne źródła 

energii; 

 instalacje wykorzystujące energię 

słońca (np. kolektory słoneczne, 

fotowoltaika), 

 jednostki wykorzystujące energię 

geotermalną, 

 pompy ciepła, 

 małe elektrownie wodne, 

 elektrowniewiatrowe, 

 instalacje wykorzystujące biomasę, 

 instalacje wykorzystujące biogaz. 

 inwestycje remontowe i/lub 

modernizacyjne związane z poprawą 

utrzymania ciepła w budynku (np. 

termomodernizacja) 

 budowa budynków 

niskoenergetycznych (tzw. 

pasywnych, zero energetycznych), 

 w przypadku zakupu środka 

transportu – zakup samochodu 

elektrycznego. 

 zakup technologii i maszyn 

wykorzystujących rozwiązania 

sprzyjające ochronie środowiska i/lub 

przeciwdziałanie zmianom klimatu – 

zastosowanie tych rozwiązań musi 

być wyraźnie wskazane w ofercie 

ochronie środowiska i/lub 

przeciwdziałające zmianom 

klimatu 

lub planowane rozwiązania są 

niespójne z pozostałymi 

elementami wniosku 

lub nie mają potwierdzenia w 

załączonych ofertach 

cenowych/specyfikacjach 

Wnioskodawca wskazał 

w opisie operacji i budżecie 

kosztów zakres 

zastosowanych rozwiązań 

proekologicznych w zakresie 

ochrony środowiska i/lub 

przeciwdziałania zmianom 

klimatycznym i wskazał 

wyraźne pozytywne mierzalne 

efekty zastosowania tych 

rozwiązań. Planowane 

rozwiązania są spójne 

z pozostałymi elementami 

wniosku i mają potwierdzenie 

w załączonych ofertach 

cenowych/specyfikacjach 

technicznych. 

2 pkt 
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cenowej i specyfikacji technicznej 

wraz ze wskazaniem mierzalnych 

efektów/pozytywnego wpływu 

zastosowania tych rozwiązań na 

klimat i/lub środowisko. 

Inwestycje w edukację ekologiczną 

w zakresie działań sprzyjających 

ochronie środowiska i przeciwdziałania 

zmianom klimatu. 

Maksymalna liczba punktów - 29 pkt. 

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: 

 

II. Podejmowanie działalności gospodarczej 

Kryteria podstawowe: 
 

L.p. Kryterium Opis Punktacja Źródło weryfikacji 

1. 

Doradztwo Biura 

LGD świadczone w terminie 

trwania danego naboru po 

uprzednim ustaleniu terminu 

doradztwa 

Kryterium preferuje wnioskodawców 

korzystających z doradztwa 

indywidualnego Biura LGD w 

zakresie przygotowania wniosku o 

przyznanie pomocy. (doradztwo 

indywidualne w biurze LGD) 

 

Zasady korzystania z doradztwa 

indywidualnego reguluje: Załącznik nr 

5- Procedura określająca warunki, 

sposób i tryb udzielonego doradztwa 

do Regulaminu Biura LGD „Zielone 

Bieszczady”; dostępny na stronie 

www.lgd-zielonebieszczady.pl zakładka 

/dokumenty/. 

 

wnioskodawca nie korzystał z 

doradztwa LGD na etapie 

sporządzania wniosku 

0 pkt 

Dokumentacja  

LGD - Karta 

doradztwa 

(Załącznik  nr 2 

do procedury 

określającej 

warunki, 

sposób i tryb 

udzielonego 

doradztwa). 

 

wnioskodawca korzystał z 

indywidualnego doradztwa 

LGD  na etapie sporządzania 

wniosku 

3 pkt 

http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/
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 2. 

Udział w spotkaniach 

szkoleniowo- 

aktywizacyjnych 

organizowanych przez LGD 

w związku z danym naborem 

Preferuje się wnioskodawców, którzy 

brali udział w spotkaniach 

szkoleniowo-aktywizacyjnych 

organizowanych przez LGD, co wpłynie 

na podwyższenie jakości wniosków 

składanych w ramach danego naboru. 

 

 

wnioskodawca nie brał 

udziału w spotkaniu 

szkoleniowo- aktywizacyjnym 

organizowanym przez LGD w 

związku z danym naborem 

0 pkt 

Dokumentacja  

LGD -  

lista obecności ze 

spotkania 

szkoleniowo- 

aktywizacyjnego 

organizowanego 

przez LGD w 

związku z danym 

naborem. 

 

wnioskodawca brał udział  

w spotkaniu szkoleniowo- 

aktywizacyjnym 

organizowanym przez LGD w 

związku z danym naborem 

 

1 pkt 

3. 

Realizacja celów Lokalnej 

Strategii Rozwoju LGD 

„Zielone Bieszczady”. 

Preferowane będą operacje realizujące 

kilka celów LSR. 

Wnioskodawca w sposób niebudzący 

wątpliwości i wiarygodny powinien 

uzasadnić, że planowane działania 

realizują założenia celów ujętych w LSR. 

Uzasadnienie zgodności operacji z celami 

musi znaleźć swoje potwierdzenie 

w zaplanowanym zakresie kosztów. 

1 cel szczegółowy 0 pkt 

Wniosek/biznesplan  

2 cele szczegółowe 1 pkt 

3 i więcej celów 

szczegółowych 
2 pkt 

4. Czas realizacji operacji. 
Preferuje operacje o krótszym okresie 

realizacji projektu. 

ponad 12 miesięcy 0 pkt 

Wniosek. pomiędzy 6 a 12 miesięcy 1 pkt 

do 6 miesięcy 3 pkt 
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5. 
Wykorzystanie zasobów 

lokalnych 

Preferuje operacje realizowane  w 

oparciu o wykorzystanie lokalnych 

zasobów, tj. pracy, walorów 

przyrodniczych, surowców, historii, 

tradycji kulturowych oraz produktów 

lokalnych/rolnych. 

brak wykorzystania lokalnych 

zasobów 
0 pkt 

Wniosek 

wykorzystuje lokalne zasoby  1 pkt 

6. 

Zasadność, efektywność 

i spójność planowanych 

działań oraz kosztów 

operacji – 

prawdopodobieństwo 

osiągnięcia założonych 

celów. 

Preferuje operacje o racjonalnie 

zaplanowanych przychodach i  kosztach 

w powiązaniu z celami planowanej 

działalności. Założenia finansowe są 

realne. 

(Wysokość kosztów ujętych we wniosku o 

przyznanie pomocy jest racjonalna tj. 

znajduje potwierdzenie w załączonych do 

wniosku dokumentach potwierdzających 

przyjęty poziom cen /oferty cenowe, 

wydruki ze stron internetowych 

z informacją o adresie strony 

internetowej, kosztorysy/. Dokumenty te 

poza nazwą produktu i ceną powinny 

zawierać specyfikację produktu na 

podstawie której przyjęty został dany 

poziom ceny. 

Zakres kosztów ujętych we wniosku jest 

uzasadniony zakresem operacji i 

niezbędny do realizacji celu operacji – 

wnioskodawca przedstawił we wniosku 

uzasadnienie realizacji poszczególnych 

wydatków – celowość wydatków.) 

Złożony wniosek i dokumentacja 

aplikacyjna są ze sobą spójne. 

założenia nie są realne 0 pkt 

Wniosek / 

biznesplan. 

średnie prawdopodobieństwo 2 pkt 

wysokie prawdopodobieństwo 5 pkt 
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Maksymalna liczba punktów - 15 pkt- Wybrana operacja musi uzyskać co najmniej 9 pkt. 

 

 

 

 

 

 

Kryteria premiujące: 
 

L.p. Kryterium Opis Punktacja 
Źródło 

weryfikacji 

1. 
Priorytetowe grupy 

docelowe. 

Kryterium preferuje operacje 

skierowane do osób opisanych w 

diagnozie LSR jako grupy 

defaworyzowane, tj.: 

- osoby młode (18-35 lat), - osoby 

50 +, - kobiety. Kryterium preferuje 

otwieranie działalności 

gospodarczej przez w/w grupy lub 

zatrudnianie osób  z grup 

defaworyzowanych. 

osoby młode (18-35 lat) 1 pkt 

Wniosek, 

(dowód 

osobisty). 

osoby 50+ 1 pkt 

kobiety 1 pkt 

2. 
Innowacyjność operacji. 

 

Preferuje się operacje o charakterze 

innowacyjnym w odniesieniu do 

całego obszaru LGD. 

Operacja nie jest innowacyjna 

w odniesieniu do terenu całej LGD. Na 

terenie LGD zidentyfikowano co 

najmniej jedną 

0 pkt Wniosek. 
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aktywność/działalność/usługę/produkt, 

pokrywające się z zakresem 

innowacyjności wskazanej przez 

wnioskodawcę lub wskazana 

innowacyjność nie ma potwierdzenia w 

zakresie rzeczowo-finansowym 

operacji. 

Operacja jest innowacyjnaw 

odniesieniu do terenu całego obszaru 

LGD poprzez: 

- wdrożenie nowego lub znacząco 

udoskonalonego produktu lub usługi 

lub procesu lub organizacji na obszarze 

LSR 

i/lub 

- wdrożenienowego sposobu 

wykorzystania istniejących zasobów 

/surowców przyrodniczych, 

historycznych, kulturowych czy 

społecznych czy też nowe metody 

zaangażowania społeczności lokalnej. 

 

Innowacyjność powinna mieć 

odniesienie do całej operacji – 

powinna być spójna z zakresem całej 

operacji, i potwierdzona 

wskaźnikiem realizacji operacji. 

Wnioskodawca powinien udowodnić 

innowacyjność operacji w skali całego 

obszaru LGD poprzez przygotowanie 

wiarygodnych i przekonujących 

dokumentów (w zależności od zakresu 

operacji: analiza rynku i konkurencji 

1 pkt 
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i/lub diagnoza potrzeb obszaru LGD 

potwierdzająca zapotrzebowanie na 

daną nowość-innowacyjność na 

obszarze LGD) 

3. Miejsce realizacji operacji. 

Kryterium preferuje operacje 

realizowane w miejscowościach 

poniżej 5 tys. mieszkańców. Liczba 

mieszkańców ustalana na dzień 31 

grudnia roku poprzedzającego rok 

złożenia wniosku. 

projekt realizowany w miejscowości od 

5 tys. mieszkańców (włącznie) i więcej 
0 pkt 

Wniosek, 

CEIDG/KRS .  

Informacja z 

właściwego 

urzędu gminy / 

Bank Danych 

Statystycznych. 

projekt realizowany w miejscowości 

poniżej 5 tys. mieszkańców 
2 pkt 

4. 

Zastosowanie rozwiązań 

proekologicznych w zakresie 

ochrony środowiska lub/i 

przeciwdziałania zmianom 

klimatycznym. 

Preferuje się operacje przewidujące 

zastosowanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie środowiska 

i/lub przeciwdziałanie zmianom 

klimatycznym. Mogą to być 

działania inwestycyjne, edukacyjne 

lub promujące zastosowanie 

rozwiązań proekologicznych. 

Za działania sprzyjające ochronie 

środowiska i/lub przeciwdziałające 

zmianom klimatu uznaje się 

planowane w ramach operacji: 

 inwestycje w instalacje 

wykorzystujące odnawialne 

źródła energii ; 

 instalacje wykorzystujące 

energię słońca (np. kolektory 

słoneczne, fotowoltaika), 

 jednostki wykorzystujące energię 

Wnioskodawca nie wskazał w opisie 

operacji i w budżecie rozwiązań w 

zakresie ochrony  środowiska i/lub 

przeciwdziałania zmianom 

klimatycznym tj.: 

- wskazane rozwiązania nie wpisują się 

w listę działań uznawanych za 

sprzyjające ochronie środowiska i/lub 

przeciwdziałające zmianom klimatu. 

lub planowane rozwiązania są niespójne 

z pozostałymi elementami wniosku 

lub nie mają potwierdzenia w 

załączonych ofertach 

cenowych/specyfikacjach. 

0 pkt 

Wniosek. 

Wnioskodawca wskazał w opisie 

projektu i budżecie kosztów zakres 

zastosowanych rozwiązań 

proekologicznych w zakresie ochrony  

środowiska i/lub przeciwdziałania 

2 pkt 
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geotermalną, 

 pompy ciepła, 

 małe elektrownie wodne, 

 elektrowni wiatrowych, 

 instalacje wykorzystujące 

biomasę, 

 instalacji wykorzystujące biogaz. 

 inwestycje remontowe i/lub 

modernizacyjne związane z 

poprawą utrzymania ciepła w 

budynku (np. 

termomodernizacja) 

 budowa budynków 

niskoenergetycznych (tzw. 

pasywnych, zero 

energetycznych), 

 w przypadku zakupu środka 

transportu – zakup samochodu 

elektrycznego. 

 Zakup technologii i maszyn 

wykorzystujących rozwiązania 

sprzyjające ochronie środowiska 

i/lub przeciwdziałanie zmianom 

klimatu – zastosowanie tych 

rozwiązań musi być wyraźnie 

wskazane w ofercie cenowej i 

specyfikacji technicznej wraz ze 

wskazaniem mierzalnych 

efektów/pozytywnego wpływu 

zastosowania tych rozwiązań na 

klimat i/lub środowisko. 

Inwestycje w edukację ekologiczną 

w zakresie działań sprzyjających 

zmianom klimatycznym i wskazał 

wyraźne pozytywne mierzalne efekty 

zastosowania tych rozwiązań.  

Planowane rozwiązania są spójne z 

pozostałymi elementami wniosku i 

mają potwierdzenie w załączonych 

ofertach cenowych/specyfikacjach 

technicznych. 
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ochronie środowiska i 

przeciwdziałania zmianom klimatu 

Maksymalna liczba punktów - 7 pkt. 
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III. Rozwijanie działalności gospodarczej 

 

Kryteria podstawowe: 

L.p. Kryterium Opis Punktacja Źródło weryfikacji 

1. 

Doradztwo Biura 

LGD świadczone w terminie 

trwania danego naboru po 

uprzednim ustaleniu terminu 

doradztwa 

Kryterium preferuje wnioskodawców 

korzystających z doradztwa 

indywidualnego Biura LGD w 

zakresie przygotowania wniosku o 

przyznanie pomocy. (doradztwo 

indywidualne w biurze LGD) 

 

Zasady korzystania z doradztwa 

indywidualnego reguluje: Załącznik nr 

5- Procedura określająca warunki, 

sposób i tryb udzielonego doradztwa 

do Regulaminu Biura LGD „Zielone 

Bieszczady”; dostępny na stronie 

www.lgd-zielonebieszczady.pl zakładka 

/dokumenty/. 

 

 

wnioskodawca nie korzystał z 

doradztwa LGD na etapie 

sporządzania wniosku 

0 pkt 

Dokumentacja  

LGD - Karta 

doradztwa 

(Załącznik  nr 2 

do procedury 

określającej 

warunki, 

sposób i tryb 

udzielonego 

doradztwa). 

 

wnioskodawca korzystał z 

indywidualnego doradztwa 

LGD  na etapie sporządzania 

wniosku 

3 pkt 

 2.  

Udział w spotkaniach 

szkoleniowo- 

aktywizacyjnych 

organizowanych przez LGD 

w związku z danym naborem 

Preferuje się wnioskodawców, którzy 

brali udział w spotkaniach 

szkoleniowo-aktywizacyjnych 

organizowanych przez LGD, co wpłynie 

na podwyższenie jakości wniosków 

składanych w ramach danego naboru. 

 

 

 

wnioskodawca nie brał 

udziału w spotkaniu 

szkoleniowo- aktywizacyjnym 

organizowanym przez LGD w 

związku z danym naborem 

0 pkt 

Dokumentacja  

LGD -  

lista obecności ze 

spotkania 

szkoleniowo- 

aktywizacyjnego 

organizowanego 

przez LGD w 

związku z danym 

naborem. 

 

wnioskodawca brał udział  

w spotkaniu szkoleniowo- 

aktywizacyjnym 

organizowanym przez LGD w 

związku z danym naborem 

 

1 pkt 

http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/
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3. 

Realizacja celów Lokalnej 

Strategii Rozwoju LGD 

„Zielone Bieszczady”. 

Preferowane będą operacje realizujące 

kilka celów LSR. 

Wnioskodawca w sposób niebudzący 

wątpliwości i wiarygodny powinien 

uzasadnić, że planowane działania 

realizują założenia celów ujętych w LSR. 

Uzasadnienie zgodności operacji z celami 

musi znaleźć swoje potwierdzenie w 

zaplanowanym zakresie kosztów. 

1 cel szczegółowy 0 pkt 

Wniosek/biznesplan. 

2 cele szczegółowe 1 pkt 

3 i więcej celów 

szczegółowych 
2 pkt 

4. Czas realizacji operacji. 
Preferuje operacje o krótszym okresie 

realizacji projektu. 

ponad 12 miesięcy 0 pkt 

Wniosek. pomiędzy 6 a 12 miesięcy 1 pkt 

do 6 miesięcy 3 pkt 

 

5. 

 

Wykorzystanie zasobów 

lokalnych 

Preferuje operacje realizowane  w 

oparciu o wykorzystanie lokalnych 

zasobów, tj. pracy, walorów 

przyrodniczych, surowców, historii, 

tradycji kulturowych oraz produktów 

lokalnych/rolnych. 

brak wykorzystania lokalnych 

zasobów 
0 pkt 

Wniosek 

wykorzystuje lokalne zasoby  1 pkt 

6. 

Zasadność, efektywność 

i spójność planowanych 

działań oraz kosztów 

operacji – 

prawdopodobieństwo 

osiągnięcia założonych 

celów. 

Preferuje operacje o racjonalnie 

zaplanowanych przychodach i  kosztach 

w powiązaniu z celami planowanej 

działalności. Założenia finansowe są 

realne. 

(Wysokość kosztów ujętych we wniosku o 

przyznanie pomocy jest racjonalna tj. 

znajduje potwierdzenie w załączonych do 

wniosku dokumentach potwierdzających 

przyjęty poziom cen /oferty cenowe, 

wydruki ze stron internetowych 

założenia nie realne 0 pkt 

Wniosek/biznesplan. 

średnie prawdopodobieństwo 2 pkt 

wysokie prawdopodobieństwo 5 pkt 
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z informacją o adresie strony 

internetowej, kosztorysy/. Dokumenty te 

poza nazwą produktu i ceną powinny 

zawierać specyfikację produktu na 

podstawie której przyjęty został dany 

poziom ceny. 

Zakres kosztów ujętych we wniosku jest 

uzasadniony zakresem operacji i 

niezbędny do realizacji celu operacji – 

wnioskodawca przedstawił we wniosku 

uzasadnienie realizacji poszczególnych 

wydatków – celowość wydatków.) 

Złożony wniosek i dokumentacja 

aplikacyjna są ze sobą spójne. 

7. 
Doświadczenie 

wnioskodawcy. 

Kryterium preferuje wnioskodawców 

doświadczonych w realizacji 

projektów,zapewniających sprawną i 

skuteczną realizację zadania. 

Wnioskodawca musi dokonać krótkiego 

opisu dotychczas zrealizowanych 

projektów z podaniem ich tytułu, 

celu/celów, wartości, okresu realizacji, 

źródła dotacji. 

 

brak zrealizowanych 

projektów 
0 pkt 

Wniosek. 

1 i więcej zrealizowanych 

projektów 
2 pkt 

Maksymalna liczba punktów - 17 pkt- Wybrana operacja musi uzyskać co najmniej 10 pkt. 
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Kryteria premiujące: 
 

L.p. Kryterium Opis Punktacja 
Źródło 

weryfikacji 

1. 
Priorytetowe grupy 

docelowe. 

Kryterium preferuje operacje 

skierowane do osób opisanych w 

diagnozie LSR jako grupy 

defaworyzowane, tj.: 

- osoby młode (18-35 lat), - osoby 50 

+, - kobiety. Kryterium preferuje 

otwieranie działalności gospodarczej 

przez w/w grupy lub zatrudnianie 

osób  z grup defaworyzowanych. 

osoby młode (18-35 lat) 1 pkt 

Wniosek, 

(dowód 

osobisty) osoby 50+ 1 pkt 

kobiety 1 pkt 

2. Innowacyjność operacji. 

Preferuje się operacje o charakterze 

innowacyjnym w odniesieniu do 

całego obszaru LGD. 

Operacja nie jest innowacyjna 

w odniesieniu do terenu całej LGD. Na 

terenie LGD zidentyfikowano co 

najmniej jedną 

aktywność/działalność/usługę/produkt, 

pokrywające się z zakresem 

innowacyjności wskazanej przez 

wnioskodawcę lub wskazana 

innowacyjność nie ma potwierdzenia 

w zakresie rzeczowo-finansowym 

operacji. 

0 pkt 

Wniosek. 

Operacja jest innowacyjna w 

odniesieniu do terenu całego obszaru 

LGD poprzez: 

- wdrożenie nowego lub znacząco 

1 pkt 
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udoskonalonego produktu lub usługi 

lub procesu lub organizacji na obszarze 

LSR 

i/lub 

- wdrożenienowego sposobu 

wykorzystania istniejących zasobów 

/surowców przyrodniczych, 

historycznych, kulturowych czy 

społecznych czy też nowe metody 

zaangażowania społeczności lokalnej. 

 

Innowacyjność powinna mieć 

odniesienie do całej operacji – 

powinna być spójna z zakresem całej 

operacji, i potwierdzona 

wskaźnikiem realizacji operacji. 

Wnioskodawca powinien udowodnić 

innowacyjność operacji w skali całego 

obszaru LGD poprzez przygotowanie 

wiarygodnych i przekonujących 

dokumentów (w zależności od zakresu 

operacji: analiza rynku i konkurencji 

i/lub diagnoza potrzeb obszaru LGD 

potwierdzająca zapotrzebowanie na 

daną nowość-innowacyjność na 

obszarze LGD) 

3. Miejsce realizacji operacji. 

Kryterium preferuje operacje 

realizowane w miejscowościach 

poniżej 5 tys. mieszkańców. Liczba 

mieszkańców ustalana na dzień 31 

projekt realizowany w miejscowości od 

5 tys. mieszkańców (włącznie) i więcej 
0 pkt 

Wniosek + 

Informacja z 

właściwego 

urzędu gminy / 
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grudnia roku poprzedzającego  rok 

złożenia wniosku. projekt realizowany w miejscowości 

poniżej 5 tys. mieszkańców 
2 pkt 

Bank Danych 

Statystycznych. 

4. 

Zastosowanie rozwiązań 

proekologicznych w zakresie 

ochrony środowiska lub/i 

przeciwdziałania zmianom 

klimatycznym. 

Preferuje się operacje przewidujące 

zastosowanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie środowiska 

i/lub przeciwdziałanie zmianom 

klimatycznym. Mogą to być działania 

inwestycyjne, edukacyjne lub 

promujące zastosowanie rozwiązań 

proekologicznych. 

Za działania sprzyjające ochronie 

środowiska i/lub przeciwdziałające 

zmianom klimatu uznaje się 

planowane w ramach operacji: 

 inwestycje w instalacje 

wykorzystujące odnawialne źródła 

energii ; 

 instalacje wykorzystujące energię 

słońca (np. kolektory słoneczne, 

fotowoltaika), 

 jednostki wykorzystujące energię 

geotermalną, 

 pompy ciepła, 

 małe elektrownie wodne, 

 elektrowni wiatrowych, 

 instalacje wykorzystujące 

biomasę, 

 instalacji wykorzystujące biogaz. 

 inwestycje remontowe i/lub 

modernizacyjne związane z 

Wnioskodawca nie wskazał w opisie 

operacji i w budżecie rozwiązań w 

zakresie ochrony  środowiska i/lub 

przeciwdziałania zmianom 

klimatycznym tj.: 

- wskazane rozwiązania nie wpisują się 

w listę działań uznawanych za 

sprzyjające ochronie środowiska i/lub 

przeciwdziałające zmianom klimatu. 

lub planowane rozwiązania są niespójne 

z pozostałymi elementami wniosku 

lub nie mają potwierdzenia w 

załączonych ofertach 

cenowych/specyfikacjach 

0 pkt 

Wniosek. 

Wnioskodawca wskazał w opisie 

projektu i budżecie kosztów zakres 

zastosowanych rozwiązań 

proekologicznych w zakresie ochrony  

środowiska i/lub przeciwdziałania 

zmianom klimatycznym i wskazał 

wyraźne pozytywne mierzalne efekty 

zastosowania tych rozwiązań.  

Planowane rozwiązania są spójne z 

pozostałymi elementami wniosku i 

mają potwierdzenie w załączonych 

ofertach cenowych/specyfikacjach 

technicznych. 

2 pkt 
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poprawą utrzymania ciepła w 

budynku (np. termomodernizacja) 

 budowa budynków 

niskoenergetycznych (tzw. 

pasywnych, zero energetycznych), 

 w przypadku zakupu środka 

transportu – zakup samochodu 

elektrycznego. 

 Zakup technologii i maszyn 

wykorzystujących rozwiązania 

sprzyjające ochronie środowiska 

i/lub przeciwdziałanie zmianom 

klimatu – zastosowanie tych 

rozwiązań musi być wyraźnie 

wskazane w ofercie cenowej i 

specyfikacji technicznej wraz ze 

wskazaniem mierzalnych 

efektów/pozytywnego wpływu 

zastosowania tych rozwiązań na 

klimat i/lub środowisko. 

Inwestycje w edukację ekologiczną w 

zakresie działań sprzyjających 

ochronie środowiska i 

przeciwdziałania zmianom klimatu 

5. Wkład własny dodatkowy. 

Preferuje wnioskodawców, którzy 

zaangażowali większy niż minimalny 

wkład własny (powyżej 30%). 

5 % powyżej wymaganego minimum 5 pkt 

Wniosek. 10 % powyżej wymaganego minimum 7 pkt 

15 % powyżej wymaganego minimum 10 pkt 

Maksymalna liczba punktów - 17 pkt. 
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IV. Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 

rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa 

żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. 

Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana 

działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na 

rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności 

 

 

Kryteria podstawowe: 

 

L.p. Kryterium Opis Punktacja 
Źródło 

weryfikacji 

1. 

Doradztwo Biura 

LGD świadczone w terminie 

trwania danego naboru po 

uprzednim ustaleniu terminu 

doradztwa 

Kryterium preferuje wnioskodawców 

korzystających z doradztwa 

indywidualnego Biura LGD w 

zakresie przygotowania wniosku o 

przyznanie pomocy. (doradztwo 

indywidualne w biurze LGD) 

 

Zasady korzystania z doradztwa 

indywidualnego reguluje: Załącznik nr 

5- Procedura określająca warunki, 

sposób i tryb udzielonego doradztwa do 

Regulaminu Biura LGD „Zielone 

Bieszczady”; dostępny na stronie 

www.lgd-zielonebieszczady.pl zakładka 

/dokumenty/. 

 

 

 

 

 

wnioskodawca nie korzystał z 

doradztwa LGD na etapie 

sporządzania wniosku 

0 pkt 
Dokumentacja  

LGD - Karta 

doradztwa 

(Załącznik  nr 2 

do procedury 

określającej 

warunki, 

sposób i tryb 

udzielonego 

doradztwa). 

 

wnioskodawca korzystał z 

indywidualnego doradztwa 

LGD  na etapie sporządzania 

wniosku 

 

 

3 pkt 

2. 

Udział w spotkaniach 

szkoleniowo- 

aktywizacyjnych 

organizowanych przez LGD 

Preferuje się wnioskodawców, którzy 

brali udział w spotkaniach 

szkoleniowo-aktywizacyjnych 

organizowanych przez LGD, co wpłynie na 

wnioskodawca nie brał 

udziału w spotkaniu 

szkoleniowo- aktywizacyjnym 

organizowanym przez LGD w 

0 pkt 

Dokumentacja  

LGD -  

lista obecności 

ze spotkania 

http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/
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w związku z danym naborem podwyższenie jakości wniosków 

składanych w ramach danego naboru. 

 

 

 

związku z danym naborem szkoleniowo- 

aktywizacyjnego 

organizowanego 

przez LGD w 

związku z 

danym naborem. 

 

wnioskodawca brał udział  

w spotkaniu szkoleniowo- 

aktywizacyjnym 

organizowanym przez LGD w 

związku z danym naborem 

 

1 pkt 

3. 

Realizacja celów Lokalnej 

Strategii Rozwoju LGD 

„Zielone Bieszczady”. 

Preferowane będą operacje realizujące 

kilka celów LSR. 

Wnioskodawca w sposób niebudzący 

wątpliwości i wiarygodny powinien 

uzasadnić, że planowane działania realizują 

założenia celów ujętych w LSR. 

Uzasadnienie zgodności operacji z celami 

musi znaleźć swoje potwierdzenie w 

zaplanowanym zakresie kosztów. 

1 cel szczegółowy 0 pkt 

Wniosek. 

2 cele szczegółowe 1 pkt 

3 i więcej celów 

szczegółowych 
2 pkt 

4. Czas realizacji operacji. 
Preferuje operacje o krótszym okresie 

realizacji projektu. 

ponad 12 miesięcy 0 pkt 

Wniosek. pomiędzy 6 a 12 miesięcy 1 pkt 

do 6 miesięcy 3 pkt 

 

5. 

Wykorzystanie zasobów 

lokalnych 

Preferuje operacje realizowane  w oparciu 

o wykorzystanie lokalnych zasobów, tj. 

pracy, walorów przyrodniczych, surowców, 

historii, tradycji kulturowych oraz 

produktów lokalnych/rolnych. 

brak wykorzystania lokalnych 

zasobów 
0 pkt 

Wniosek 

wykorzystuje lokalne zasoby  1 pkt 

6. 

Zasadność, efektywność 

i spójność planowanych 

działań oraz kosztów operacji 

– prawdopodobieństwo 

osiągnięcia założonych 

Preferuje operacje o racjonalnie 

zaplanowanych przychodach i  kosztach w 

powiązaniu z celami planowanej 

działalności. Założenia finansowe są 

realne. 

założenia nie realne 0 pkt 
Wniosek / 

biznes plan 
średnie prawdopodobieństwo 2 pkt 
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celów. (Wysokość kosztów ujętych we wniosku o 

przyznanie pomocy jest racjonalna tj. 

znajduje potwierdzenie w załączonych do 

wniosku dokumentach potwierdzających 

przyjęty poziom cen /oferty cenowe, 

wydruki ze stron internetowych 

z informacją o adresie strony internetowej, 

kosztorysy/. Dokumenty te poza nazwą 

produktu i ceną powinny zawierać 

specyfikację produktu na podstawie której 

przyjęty został dany poziom ceny. 

Zakres kosztów ujętych we wniosku jest 

uzasadniony zakresem operacji i niezbędny 

do realizacji celu operacji – wnioskodawca 

przedstawił we wniosku uzasadnienie 

realizacji poszczególnych wydatków – 

celowość wydatków.) 

Złożony wniosek i dokumentacja 

aplikacyjna są ze sobą spójne. 

wysokie prawdopodobieństwo 5 pkt 

7. 
Doświadczenie 

wnioskodawcy. 

Kryterium preferuje wnioskodawców 

doświadczonych w realizacji 

projektów,zapewniających sprawną i 

skuteczną realizację zadania. 

Wnioskodawca musi dokonać krótkiego 

opisu dotychczas zrealizowanych 

projektów z podaniem ich tytułu, 

celu/celów, wartości, okresu realizacji, 

źródła dotacji. 

 

brak zrealizowanych 

projektów 
0 pkt 

Wniosek. 
1 i więcej zrealizowanych 

projektów 
2 pkt 

Maksymalna liczba punktów - 17 pkt- Wybrana operacja musi uzyskać co najmniej 10 pkt.  
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Kryteria premiujące: 

 

L.p. Kryterium Opis Punktacja 
Źródło 

weryfikacji 

1. 
Priorytetowe grupy 

docelowe. 

Kryterium preferuje operacje skierowane 

do osób opisanych w diagnozie LSR jako 

grupy defaworyzowane, tj.: 

- osoby młode (18-35 lat), - osoby 50 +, - 

kobiety. Kryterium preferuje otwieranie 

działalności gospodarczej przez w/w 

grupy lub zatrudnianie osób  z grup 

defaworyzowanych. 

osoba młoda (18-35lat) 1 pkt 

Wniosek, 

(dowód 

osobisty). 

osoba 50+ 1 pkt 

kobieta 1 pkt 

2. Innowacyjność operacji. 

Preferuje się operacje o charakterze 

innowacyjnym w odniesieniu do całego 

obszaru LGD. 

Operacja nie jest innowacyjna w 

odniesieniu do terenu całej LGD. 

Na terenie LGD zidentyfikowano co 

najmniej jedną 

aktywność/działalność/usługę/produ

kt, pokrywające się z zakresem 

innowacyjności wskazanej przez 

wnioskodawcę lub wskazana 

innowacyjność nie ma 

potwierdzenia w zakresie rzeczowo-

finansowym operacji. 

0 pkt Wniosek. 
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Operacja jest innowacyjnaw 

odniesieniu do terenu całego 

obszaru LGD poprzez: 

- wdrożenie nowego lub znacząco 

udoskonalonego produktu lub 

usługi lub procesu lub organizacji 

na obszarze LSR 

i/lub 

- wdrożenienowego sposobu 

wykorzystania istniejących 

zasobów /surowców 

przyrodniczych, historycznych, 

kulturowych czy społecznych czy 

też nowe metody zaangażowania 

społeczności lokalnej. 

 

Innowacyjność powinna mieć 

odniesienie do całej operacji – 

powinna być spójna z zakresem 

całej operacji, i potwierdzona 

wskaźnikiem realizacji operacji. 

Wnioskodawca powinien 

udowodnić innowacyjność operacji 

w skali całego obszaru LGD 

poprzez przygotowanie 

wiarygodnych i przekonujących 

dokumentów (w zależności od 

zakresu operacji: analiza rynku i 

konkurencji i/lub diagnoza potrzeb 

obszaru LGD potwierdzająca 

zapotrzebowanie na daną nowość-

innowacyjność na obszarze LGD) 

1 pkt 
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3. Miejsce realizacji operacji. 

Kryterium preferuje operacje realizowane 

w miejscowościach poniżej 5 tys. 

mieszkańców. Liczba mieszkańców 

ustalana na dzień 31 grudnia roku 

poprzedzającego  rok złożenia wniosku. 

projekt realizowany w miejscowości 

od 5 tys. mieszkańców (włącznie) i 

więcej 

0 pkt 
Wniosek, 

CEIDG/KRS. 

Informacja 

z właściwego 

urzędu gminy / 

Bank Danych 

Statystycznych. 

projekt realizowany w miejscowości 

poniżej 5 tys. mieszkańców 
2 pkt 

4. 

 

Zastosowanie rozwiązań 

proekologicznych w zakresie 

ochrony środowiska lub/i 

przeciwdziałania zmianom 

klimatycznym. 

Preferuje się operacje przewidujące 

zastosowanie rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska i/lub 

przeciwdziałanie zmianom 

klimatycznym. Mogą to być działania 

inwestycyjne, edukacyjne lub promujące 

zastosowanie rozwiązań 

proekologicznych. 

Za działania sprzyjające ochronie 

środowiska i/lub przeciwdziałające 

zmianom klimatu uznaje się planowane w 

ramach operacji: 

 inwestycje w instalacje 

wykorzystujące odnawialne źródła 

energii ; 

 instalacje wykorzystujące energię 

słońca (np. kolektory słoneczne, 

fotowoltaika), 

 jednostki wykorzystujące energię 

geotermalną, 

 pompy ciepła, 

 małe elektrownie wodne, 

 elektrowni wiatrowych, 

 instalacje wykorzystujące biomasę, 

Wnioskodawca nie wskazał w 

opisie operacji i w budżecie 

rozwiązań w zakresie ochrony  

środowiska i/lub przeciwdziałania 

zmianom klimatycznym tj.: 

- wskazane rozwiązania nie wpisują 

się w listę działań uznawanych za 

sprzyjające ochronie środowiska 

i/lub przeciwdziałające zmianom 

klimatu. 

lub planowane rozwiązania są 

niespójne z pozostałymi 

elementami wniosku 

lub nie mają potwierdzenia w 

załączonych ofertach 

cenowych/specyfikacjach 

0 pkt 

Wniosek. 

Wnioskodawca wskazał w opisie 

projektu i budżecie kosztów zakres 

zastosowanych rozwiązań 

proekologicznych w zakresie 

ochrony  środowiska i/lub 

przeciwdziałania zmianom 

klimatycznym i wskazał wyraźne 

pozytywne mierzalne efekty 

2 pkt 
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 instalacji wykorzystujące biogaz. 

 inwestycje remontowe i/lub 

modernizacyjne związane z poprawą 

utrzymania ciepła w budynku (np. 

termomodernizacja) 

 budowa budynków 

niskoenergetycznych (tzw. 

pasywnych, zero energetycznych), 

 w przypadku zakupu środka 

transportu – zakup samochodu 

elektrycznego. 

 Zakup technologii i maszyn 

wykorzystujących rozwiązania 

sprzyjające ochronie środowiska i/lub 

przeciwdziałanie zmianom klimatu – 

zastosowanie tych rozwiązań musi 

być wyraźnie wskazane w ofercie 

cenowej i specyfikacji technicznej 

wraz ze wskazaniem mierzalnych 

efektów/pozytywnego wpływu 

zastosowania tych rozwiązań na 

klimat i/lub środowisko. 

Inwestycje w edukację ekologiczną w 

zakresie działań sprzyjających ochronie 

środowiska i przeciwdziałania zmianom 

klimatu 

zastosowania tych rozwiązań.  

Planowane rozwiązania są spójne z 

pozostałymi elementami wniosku i 

mają potwierdzenie w załączonych 

ofertach cenowych/specyfikacjach 

technicznych. 

5. 

 
Wkład własny dodatkowy. 

Preferuje wnioskodawców, którzy 

zaangażowali większy niż minimalny 

wkład własny ( powyżej 30%). 

5 % powyżej wymaganego 

minimum 
5 pkt 

Wniosek. 
10 % powyżej wymaganego 

minimum 
7 pkt 
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15 % powyżej wymaganego 

minimum 
10 pkt 

6. 

 

Zgłoszenie propozycji 

operacji w procesie 

przygotowania Lokalnej 

Strategii Rozwoju tj. 

zgłoszenie fiszki projektowej 

do bazy przedsięwzięć LSR. 

Kryterium podyktowane jest dążeniem 

LGD do jak największego 

zaangażowania mieszkańców w proces 

budowania spójnej LSR. 

 

Wnioskodawca uczestniczył 

w konsultacjach LSR poprzez złożenie 

fiszki projektowej do bazy 

przedsięwzięć LSR a następnie 

przedkłada Wniosek, którego zakres 

rzeczowy jest zgodny w całości lub w 

części z uprzednio złożoną fiszką. 

nie 0 pkt 

Dokumentacja  

LGD - fiszki, 

składane na 

etapie 

opracowywania 

LSR w 2015 r. 
tak 2 pkt 

7. 

 

Ilość rodzajów 

przetwarzanych produktów. 

Kryterium preferuje powstanie 

inkubatorów przetwórstwa o jak 

największej liczbie rodzajów 

przetwarzanych produktów rolnych (np. 

owoce twarde, owoce miękkie, warzywa, 

zioła, garmażerka itp.). 

mniej niż 2 rodzaje 0 pkt 

Wniosek / 

Biznes plan. 
od 2 do 4 rodzajów 5 pkt 

powyżej 4 rodzajów 10 pkt 

8. 

 

Liczba podmiotów 

korzystających z 

infrastruktury służącej 

przetwarzaniu produktów 

rolnych w ciągu2 lat. 

Preferuje wnioskodawców, którzy 

współpracują z jak największą liczbą 

podmiotów korzystających z 

infrastruktury inkubatora. 

liczba podmiotów mniejsza niż 5 0 pkt 

Wniosek / 

biznesplan. 
liczba podmiotów pomiędzy 5 a 15 5 pkt 

liczba podmiotów powyżej 15 10 pkt 

Maksymalna liczba punktów – 39 pkt. 
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Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji określa: 

 

A. tryb uchwalania i zmiany kryteriów wyboru oraz wymogi odnośnie wnioskowania o zmianę kryterium wyboru; 

B. tryb konsultowania kryteriów wyboru ze społecznością lokalną. 

 

 

Ad. A 

 

1) Kryteria wyboru operacji opracowuje Zarząd we współpracy z Grupą Roboczą ds. Lokalnej Strategii Rozwoju. 

2) Zgodnie ze Statutem LGD do kompetencji Zarządu należy uchwalanie i zmiana kryteriów wyboru: 

§ 15 ust. 1 pkt 7 statutu: 

opracowywanie LSR oraz innych wymaganych przepisami PROW dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR, 

aktualizacja LSR, przyjęcie i aktualizacja kryteriów wyboru operacji lub grantobiorców oraz opracowywanie i przyjmowanie innych 

wymaganych przepisami PROW dokumentów, nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów, w tym odpowiednich procedur. 
3) Uchwały dotyczące przyjmowania i zmian kryteriów wyboru podejmowane są zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje 

głos Prezesa Zarządu. 

 

4) Zmiany kryteriów wyboru mogą być dokonywane jedynie na wniosek: 

-  minimum 1/ 3  członków LGD, 

-  minimum 1/ 3  członków Rady, 

-  minimum 1/ 3  członków Grupy Roboczej, na podstawie wniosków z monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju. 

-  Zarządu  LGD. 

5) Zmiana kryteriów wyboru wymaga uzyskania zgody SW. 

 

6) Zarząd LGD rozpatruje wnioski dotyczące zmiany kryteriów oraz przeprowadza konsultacje społeczne. W tym celu przeprowadza konsultacje społeczne 

oraz prosi o opinię Grupę Roboczą ds. LSR. 
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Ad. B 

 

1) Konsultacje społeczne odbywają się poprzez zamieszczenie propozycji zmiany kryteriów wraz z komentarzem dotyczącym powodu zmiany i jej 

planowanych skutków oraz Formularza zmian kryteriów na stronie internetowej LGD na minimum 5 dni. 

 

2) Zarząd w konsultacji z Grupą Roboczą ds. LSR rozpatruje proponowane w konsultacjach społecznych zmiany kryteriów. Grupa Robocza ds. LSR 

wydaje opinię dotyczącą wypracowanych zmian kryteriów w wyniku której Zarząd podejmuje uchwałę o zmianie (aktualizacji) przyjętych wcześniej 

kryteriów wyboru. Warunkiem zmiany kryterium wyboru jest utrzymanie poniższych zasad obowiązujących kryteria: 

 

I Kryteria wyboru są: 

1) obiektywne, 

2) niedyskryminujące, 

3) przejrzyste, 

4) powiązane z diagnozą obszaru, 

5) bezpośrednio przyczyniające się do wyboru operacji, które przyczyniają się do osiągania określonych w LSR wskaźników produktu i 

rezultatu, 

6) mierzalne, a w przypadku kryteriów jakościowych powinny zawierać szczegółowy opis podejścia do ich oceny wskazujący wymagania 

konieczne do spełnienia; w przypadku kryteriów mierzalnych należy jasno określić wymogi konieczne do uzyskania danej liczby 

punktów nie tylko w odniesieniu do maksymalnej wartości; w przypadku kryteriów jakościowych konieczne jest wymaganie od każdego 

członka pisemnego uzasadnienia przyznanej liczby punktów, 

7) kryteria posiadają dodatkowe opisy/definicje oraz sposób przyznawania wag nie budzi wątpliwości, 

8) dookreślone w zakresie minimalnych i maksymalnych wartości wraz z opisaniem zasad przyznawania punktów w przedziale minimum 

– maksimum, 

9) zasady ustalania lub zmiany kryteriów są przejrzyste. 

II. Kryteria wyboru premiują operacje: 

- innowacyjne; 

- przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu; 

- realizowane przez podmioty zakładające i rozwijające działalność, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne (lokalny produkt rolny – wytwarzany na 

obszarze objętym lokalną strategią rozwoju); 
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- ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy, określonych w LSR. 

- w których wkład własny wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy określoną w poszczególnych programach, tj. dodatkowy wkład własny. 

3) W przypadku zmiany lokalnych kryteriów wyboru będą one obowiązywać dla konkursów ogłoszonych po dniu zatwierdzenia zmian, a Biuro LGD 

przygotuje uaktualnione karty oceny. 

 

 

 

Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru w formie tabelarycznej 

 

Lp. Nazwa etapu Osoba odpowiedzialna Używany dokument Adresat / II strona czynności 

1 Zgłoszenie wniosku o zmianę 

lokalnych kryteriów wyboru 

Członkowie Rady, 

Członkowie Grupy 

Roboczej,  Zarząd LGD, 

członkowie LGD 

Wniosek Zarząd 

2 Przygotowanie projektu uchwały w 

sprawie zmian w lokalnych kryteriach 

wyboru 

Prezes Zarządu Projekt uchwały Zarząd 

3 Konsultacje społeczne propozycji 

zmian kryteriów 

Prezes Zarządu formularz uwag/zmian do 

kryteriów 

społeczność LGD, 

Grupa Robocza ds. LSR 

4 Przyjęcie/odrzucenie projektu uchwały Zarząd Uchwała Zarządu Zarząd 

5 Przygotowanie nowych kart oceny w 

oparciu o wprowadzone zmiany 

Biuro LGD Karty oceny lokalnych 

kryteriów wyboru 

Rada 

 


