
Załącznik Nr 1.2. DO OGŁOSZENIA naboru wniosków o przyznanie pomocy  Nr 9/2018 - Kryteria wyboru 
dla operacji zgodnych z zakresem przedsięwzięcia 2.2 LSR tj.: „Rozwijanie istniejących, w tym innowacyjnych działalności gospodarczych” 

Etap pierwszy:  Zgodność operacji (projektu) z LSR 

Lp. Kryterium Zgodny 

(tak) 

Niezgodny 

(nie) 

1. Czy operacja przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego określonego w LSR   

2. Czy operacja przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu szczegółowego określonego w LSR   

3. Czy operacja jest zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR   

 

 
 
 
Etap drugi: Zgodność z kryteriami lokalnymi 
 

Lp. Nazwa kryterium 
oceny 

Wyjaśnienie kryterium Skala punktowa Źródło 
weryfikacji 

Uzasadnienie 

1 Wpływ operacji na 
realizację celów LSR 
LGD oraz  
bezpośrednio 
przyczyniające się do 
wyboru operacji, 
które przyczyniają się 
do osiągania 
określonych w LSR 
Stowarzyszenia 
„Unia 
Nadwarciańska” 
wskaźników 

Wymagane uzasadnienie: 
Projektodawca wskazuje w jaki 
sposób jego projekt wpisuje się  
w realizację celów i w jaki sposób 
przyczynia się do osiągania 
określonych w LSR wskaźników 
produktu i rezultatu 
 

- operacja realizuje jeden cel szczegółowy LSR i bezpośrednio 
przyczyniająca się do wyboru operacji, które wpływa na 
osiąganie określonych w LSR wskaźników produktu i rezultatu–  
1 pkt 

- operacja realizuje dwa cele szczegółowe LSR i bezpośrednio 
przyczyniająca się do wyboru operacji, które wpływa na 
osiąganie określonych w LSR wskaźników produktu i rezultatu – 
5 pkt 
 
- operacja realizuje więcej niż dwa cele szczegółowe LSR  
i bezpośrednio przyczyniająca się do wyboru operacji, które 
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produktu i rezultatu 
(max. 10 punktów) 
 

wpływa na osiąganie określonych w LSR wskaźników produktu  
i rezultatu – 10 pkt 

2 Oddziaływanie 
operacji na grupę 
defaworyzowaną 
zidentyfikowaną  
w LSR LGD 
Stowarzyszenie 
„Unia 
Nadwarciańska” 
(max. 10 punktów) 
 

Wymagane uzasadnienie: 
Preferowane projekty 
skierowane/realizowane 
do/przez grupy defaworyzowane 
zdefiniowane w LSR LGD 
Stowarzyszenia „Unia 
Nadwarciańska”: 
-  osoby młode w wieku od 18-34 
lat, narażeni na wykluczenie i/lub 
- osoby powyżej  50 r. ż.,  
Kryterium adekwatne do 
diagnozy. 

- projekt nie jest skierowany/realizowany do/przez grupy 
defaworyzowane zdefiniowane w LSR LGD Stowarzyszenia „Unia 
Nadwarciańska”– 0 pkt 
 
- projekt skierowany do grup defaworyzowanych zdefiniowane 
w LSR LGD Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”–  3 pkt 
 
- projekt realizowany przez grupy defaworyzowane 
zdefiniowane w LSR LGD Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”– 
5 pkt 
 
- projekt realizowany przez i skierowany do grup 
defaworyzowanych zdefiniowane w LSR LGD Stowarzyszenia 
„Unia Nadwarciańska”–  10 pkt 
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3 Wkład własny (max. 
5 punktów) 
 
 
 

Wymagane uzasadnienie: 
W komentarzu Wnioskodawca 
jest zobowiązany wskazać 
procentową wartość wkładu 
własnego, wyliczanego od 
kosztów całkowitych projektu.  
Sposób obliczenia wkładu 
własnego: (Koszty całkowite– 
wnioskowana kwota pomocy) x 
100% / koszty całkowite =  
wysokość wkładu własnego 
 
Preferuje się projekty, w których 
wkład własny wnioskodawcy 
przekracza intensywność  
pomocy określoną w Programie. 
Celem jest promowanie 
projektów angażujących środki  

 
- do 50 % włącznie – 0 pkt 
 
- powyżej 50 % do 60 % włącznie – 3 pkt 
 
- powyżej 60 % - 5 pkt 
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inne niż środki Programu.  
W ramach kryterium oceniana 
będzie wielkość zaangażowanych  
środków własnych 
wnioskodawcy w ramach  
wymaganego wkładu własnego  
w realizację projektu. 
Premiowane będą projekty,  
w których wnioskodawcy 
deklarują wkład własny na 
poziomie wyższym niż minimalny 
określony w rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 24 września 2015 r.  
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 
 

4 Wnioskodawca 
posiada 
doświadczenie i/lub 

Wymagane uzasadnienie: 
a) W komentarzu  
Stowarzyszenia, Fundacje, Mikro 

Samorządy, jednostki 
samorządu 
terytorialnego 

Stowarzyszenia, Fundacje, Mikro 
przedsiębiorcy, Osoby fizyczne, 
Parafie, Związki wyznaniowe, itp. 
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kwalifikacje i/lub 
zasoby zgodne  
z zakresem 
planowanej operacji 
 
(max. 10 punktów) 

przedsiębiorcy, Osoby fizyczne, 
Parafie, Związki wyznaniowe itp.  
opisują swoje doświadczenia  
i zasoby bez konieczności 
załączenia dokumentów 
potwierdzających ten fakt. 
b) W komentarzu samorządy, 
jednostki samorządu 
terytorialnego wskazują i opisują 
ile razy do tej pory korzystały  
z zewnętrznych źródeł 
finansowania i dodatkowo 
udokumentują odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie  
w zakresie realizacji projektu 
poprzez załączenie np. 
certyfikatów, dyplomów, 
referencji. 

 
- Beneficjent (partnerzy) 
nie korzystali do tej pory 
z zewnętrznych źródeł 
finansowania – 0 pkt 
 
- Beneficjent (partnerzy) 
korzystał do tej pory 
jednokrotnie  
z zewnętrznych 
(krajowych i unijnych) 
źródeł finansowania  – 3 
pkt 
 
- Beneficjent (partnerzy) 
korzystał do tej pory 
więcej niż jeden raz  
z zewnętrznych źródeł 
finansowania – 6 pkt 
 
- Beneficjent (partnerzy) 
korzystał do tej pory 
więcej niż dwa razy  
z zewnętrznych źródeł 
finansowania  
i dodatkowo 
udokumentuje 
odpowiednie 
kwalifikacje  
i doświadczenie  
w zakresie realizacji 
projektu – 10 pkt 

 
- doświadczenie w realizacji 
podobnych projektów/ 
przedsięwzięć, 
- kwalifikacje (doświadczenie  
w dziedzinie związanej z tematem 
operacji) 
- certyfikaty, referencje lub 
zaświadczenia itp. (dotyczące 
tematyki projektu) 
- posiadane zasoby (ludzkie, 
sprzętowe, lokalowe) związane  
z charakterem projektu  
i wykorzystywane do jego realizacji 

- brak ww. cech – 0 pkt 

- jedna z powyższych cech– 3 pkt  

- dwie z powyższych cech– 6 pkt 

- trzy  z powyższych cech– 8 pkt 

- wszystkie z powyższych cech– 10 
pkt 
 

w ramach LSR/ 
deklaracja/ 
karta opis 
projektu 
oraz załączone 
dokumenty do 
w/w wniosku 

5 Zasięg realizacji 
operacji (max. 10 
punktów) 
 
 

Wymagane uzasadnienie: 
W komentarzu Projektodawca 
jest zobowiązany wskazać 
miejscowości, na obszarze 

 
- operacja realizowana będzie w jednej miejscowości – 3 pkt 
 
- operacja realizowana będzie w dwóch miejscowościach  – 6 pkt 
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których realizowana będzie 
operacja. 

- operacja realizowana będzie w więcej niż dwóch 
miejscowościach (ale nie cały obszar LSR) – 8 pkt 
 
- operacja obejmuje cały obszar działania LSR – 10 pkt 
 
 
 

karta opis 
projektu 

6 Wnioskodawca 
korzystał  
z doradztwa 
prowadzonego przez 
pracowników biura 
LGD i/lub wziął 
udział w szkoleniu 
dotyczącym danego 
konkursu i dołączył 
do wniosku 
zaświadczenie 
wydane przez biuro 
LGD w/w zakresie 
(max. 10 punktów) 
 

Wymagane uzasadnienie: 
Preferuje się wnioskodawców 
korzystających ze wsparcia 
bezpośredniego doradczego 
oferowanego przez biuro LGD. 

 
– brak zaświadczenia  o korzystaniu z doradztwa i/lub udziale  
w szkoleniu dotyczącym danego konkursu (nie jest wliczane 
doradztwo telefoniczne) – 0 pkt 
 
– min. jedna konsultacja/doradztwo stacjonarna 
przeprowadzona w Biurze LGD lub udział w szkoleniu 
dotyczącym danego konkursu – 5 pkt 
 
- min. dwie przeprowadzone konsultacje/doradztwo stacjonarne 
przeprowadzone w Biurze LGD oraz udział w szkoleniu 
dotyczącym danego konkursu – 10 pkt 

Zaświadczenie 
wydane przez 
biuro LGD, 
dokumentacja 
LGD (np. karta 
doradztwa, 
listy obecności 
na szkoleniach 
itp.) 

 

7 Innowacyjność 
projektu 
(max. 10 punktów) 

Wymagane uzasadnienie: 
Preferuje operacje innowacyjne,  
oryginalne w skali lokalnej – tj.  
wykorzystujące nie 
praktykowane dotąd lokalnie 
rozwiązania technologiczne lub 
rozwiązania wykorzystujące 
lokalne zasoby, lokalny  
potencjał. Innowacja 
technologiczna ma miejsce 
wtedy, gdy nowy lub 
zmodernizowany wyrób zostaje 
wprowadzony na rynek albo gdy 
nowy lub zmieniony proces 
zostaje zastosowany w produkcji.  

 
- projekt nie zawierający elementów innowacyjnych – 0 pkt 
 
- operacja innowacyjna na skalę gminy, w której będzie 
realizowana – 5 pkt 
 
- operacja innowacyjna dla całego obszaru LGD – 10 pkt 
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Innowacje będą dotyczyć 
rozwoju nowych metod, 
instrumentów i podejść jak 
również poprawy istniejących 
metod. Mogą to być również 
innowacje społeczne: Innowacje 
społeczne to nowe rozwiązania 
(produkty, usługi, modele, rynki, 
procesy etc.), które zaspokajają  
potrzeby społeczne efektywniej 
niż obecne rozwiązania  
i prowadzą do rozwoju nowych 
obszarów współpracy oraz 
lepszego wykorzystania zasobów.  
Element „społeczny” przejawia 
się zarówno w ich celach, jak  
i wykorzystywanych środkach. To  
innowacje, które przynoszą 
korzyści nie tylko społeczeństwu, 
ale także biznesowi poprzez 
generowanie nowych obszarów 
przychodów. 

8 Wpływ projektu na 
promocję LSR i LGD 
(max. 5 punktów) 

Wymagane uzasadnienie: 
W komentarzu Wnioskodawca 
jest zobowiązany wskazać jak 
będzie informował społeczność  
o otrzymanej pomocy za 
pośrednictwem LGD 
Stowarzyszenia „Unia 
Nadwarciańska” 

 
- operacja nie zakłada promocji LSR i LGD – 0 pkt 
 
– promocja projektu odbędzie się poprzez zamieszczenie  tablicy 
informacyjnej o realizacji projektu w ramach LSR za 
pośrednictwem LGD – 3 pkt 
 
– promocja projektu odbędzie się poprzez zamieszczenie  tablicy 
informacyjnej o realizacji projektu w ramach LSR za 
pośrednictwem LGD oraz ukaże się artykuł na stronie www lub 
prasie lokalnej lub portalach społecznościowych o w/w tematyce 
– 5 pkt 
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9 
Wykonalność 
operacji i gwarancja 
osiągnięcia 
założonych 
rezultatów (max. 10 
punktów) 
 
 

Wymagane uzasadnienie: 
W komentarzu Projektodawca 
jest zobowiązany wskazać 
dokumenty lub informacje, na 
jakim etapie gotowości do 
realizacji jest składany Projekt 
oraz załączyć dokumenty 
potwierdzające ten fakt. 
 

Projekty inwestycyjne:  

- projekt w fazie koncepcji – 0 pkt 

- projekt posiada dokumentację techniczną lub program 
funkcjonalny – 3 pkt 

- projekt posiada dokumentacje techniczną lub program 
funkcjonalny oraz prawomocne pozwolenie na budowę lub 
zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych wraz  
z pismem odpowiedniego organu o braku sprzeciwu wykonania 
robót budowlanych– 5 pkt 

- projekt dotyczy zakupów inwestycyjnych (np. maszyn, 
urządzeń, wyposażenia)  - 10 pkt  

Projekty miękkie: 

- projekt w fazie koncepcji – 0 pkt 

- projekt posiada opracowaną i wiarygodną (udokumentowaną) 
diagnozę potrzeb w postaci dokumentu o nazwie diagnoza 
potrzeb (należy się powołać na obiektywne dane statystyczne 
lub przytoczyć własne badania potrzeb z opisem ich 
metodologii), która jest podstawą opracowania projektu – 5 pkt 

 
- projekt posiada opracowaną diagnozę w postaci dokumentu  
o nazwie diagnoza potrzeb oraz program funkcjonalny lub 
deklaracje uczestnictwa (np. w przypadku szkoleń) lub 
wiarygodne potwierdzenie osiągnięcia zakładanych rezultatów  
(np. w przypadku imprez kulturalnych), polegające na pokazaniu 
systemu pomiaru osiągania wskaźników (np. sposób liczenia 
uczestników, potwierdzenie nakładów wydawnictw itp.) – 10 pkt 
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W przypadku projektów mieszanych (zarówno twardych, jak 
miękkich) przyznaje się punkty związane z finansowo 
dominującą częścią (albo miękką albo twardą)   

10 Trwałość projektu 
(max. 5 punktów) 
 
 

Wymagane uzasadnienie: 
W komentarzu Projektodawca 
wskazuje, do której grupy 
projektów zalicza się jego projekt 
oraz na ile ma on charakter 
cykliczny/powtarzalny. 

- spotkania, imprezy itp. – 1 pkt 

- projekt promocyjne – 2 pkt 

- projekty szkoleniowe– 3 pkt 
 
- projekty inwestycyjne – 4 pkt 
 
- projekty tworzące miejsca pracy – 5 pkt 
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11 Operacje 
realizowane przez 
Wnioskodawców, 
które przewidują 
zastosowanie 
rozwiązań 
sprzyjających 
ochronie środowiska 
lub przeciwdziałaniu 
zmianom 
klimatycznym; 

Wymagane uzasadnienie: 
W komentarzu Projektodawca 
wskazuje, czy operacja 
przewiduje zastosowanie 
rozwiązań sprzyjających ochronie 
środowiska lub przeciwdziałania 
zmianom klimatycznym; 

- operacja nie przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających 
ochronie środowiska lub przeciwdziałania zmianom 
klimatycznym – 0 pkt 

- operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających 
ochronie środowiska lub przeciwdziałania zmianom 
klimatycznym i stanowi ono poniżej 10% budżetu projektu–  
1 pkt 

- operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających 
ochronie środowiska lub przeciwdziałania zmianom 
klimatycznym i stanowi ono powyżej 10% budżetu projektu –  
2 pkt 
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KRYTERIA OBLIGATORYJNE W ODNIESIENIU DO NABORÓW OGŁASZANYCH Z ZAKRESU ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, 

ROZWIJANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ DYWERSYFIKACJI ŹRÓDEŁ DOCHODU 
 

1 Zameldowanie 
nieprzerwanie na 
pobyt stały lub 
czasowy na obszarze 
LGD i/lub 
prowadzenie 

Wymagane uzasadnienie: 
Preferencja dla stałych 
mieszkańców obszaru LGD. To 
kryterium ma na celu wspierać 
mieszkańców związanych  
z obszarem LSR poprzez miejsce  
zamieszkania o raz prowadzenia  

 
- Wnioskodawca nie udokumentował 
nieprzerwanego zameldowania na pobyt stały lub 
czasowy na obszarze LGD i/lub  
prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze 
LGD, od co najmniej 24 miesięcy licząc na dzień 
złożenia wniosku - 0 pkt 

Załączone 
dokumenty do 
w/w wniosku 

 



działalności 
gospodarczej 
na obszarze LGD, od 
co najmniej 24 
miesięcy licząc na 
dzień złożenia 
wniosku (max. 10 
punktów) 

działalności gospodarczej.  
 

 
- Wnioskodawca udokumentował nieprzerwane 
zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na  
obszarze LGD i/lub prowadzenie działalności  
gospodarczej na obszarze LGD, od co najmniej 24 
miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku - 10 pkt 

2 Utworzenie 
dodatkowych miejsc 
pracy w przeliczeniu 
na pełne etaty  
średnioroczne 
 

Wymagane uzasadnienie: 
Preferuje się operacje 
zakładające tworzenie nowych 
miejsc pracy w ciągu całego 
okresu trwałości projektu ponad 
minimum wymagane dla danego 
typu operacji.  
 

 
- utworzenie jednego miejsca pracy w przeliczeniu 
na pełne etaty - 1 pkt 
 
- utworzenie dwóch miejsc pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty – 3 pkt 
 
- utworzenie trzech miejsc pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty – 5 pkt 
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3 Operacje 
realizowane przez 
podmioty 
zakładające lub 
rozwijające 
działalność, której 
podstawę będą 
stanowiły lokalne 
produkty rolne  

Wymagane uzasadnienie: 
Wymagane uzasadnienie: 
W komentarzu Projektodawca 
wskazuje, że operacja 
realizowana przez podmioty 
zakładający lub rozwijający 
działalność, będzie stanowił 
lokalny produkt rolny (lokalny 
produkt rolny – wytwarzany na 
obszarze objętym lokalną 
strategią rozwoju); 

- operacja realizowana przez podmiot zakładający 
lub rozwijający działalność, której podstawą nie jest 
lokalny produkt rolny wytwarzany na obszarze 
objętym lokalną strategią rozwoju – 0 pkt 

- operacja realizowana przez podmiot zakładający 
lub rozwijający działalność, której podstawą jest 
lokalny produkt rolny wytwarzany na obszarze 
objętym lokalną strategią rozwoju – 1 pkt 
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