
LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI 

KRYTERIA OBLIGATORYJNE W ODNIESIENIU DO NABORÓW I REALIZOWANYCH TYPÓW OPERACJI  W RAMACH PROW 
 

Kryterium: Opis: Punktacja: Źródło weryfikacji: 

I. Doradztwo LGD Preferuje się wnioskodawców korzystających z indywidualnego wsparcia 

doradczego oferowanego przez biuro LGD.  

Aby osoba lub podmiot uzyskała punkty za skorzystanie z doradztwa ma 

obowiązek skorzystać z niego w terminie od dnia ogłoszenia naboru 

wniosków na stronie internetowej LGD i nie później niż 2 dni przed 

zakończeniem naboru wniosków.  

 

3 pkt - wnioskodawca korzystał z doradztwa 

biura LGD  

0 pkt - wnioskodawca nie korzystał z doradztwa 

biura LGD  

Karta doradztwa 

II. Wpływ operacji na 

poprawę atrakcyjności 

turystycznej obszaru   

Preferuje się operacje mające pozytywny wpływ na poprawę atrakcyjności 

turystycznej obszaru. Przez operacje mające pozytywny wpływ na poprawę 

atrakcyjności turystycznej obszaru rozumie się operacje polegające na 

wybudowaniu lub wyremontowaniu obiektu, który zwiększy ofertę 

turystyczną miejscowości; zakupie sprzętu, urządzeń lub wyposażenia lokalu 

użytkowego, które zwiększą ofertę turystyczną miejscowości; zrealizowaniu 

działań promocyjnych i aktywizujących, które mogą mieć  pozytywny 

wpływ na wizerunek turystyczny miejscowości; rozwinięciu działalności 

okołoturystycznej.  

 

3 pkt - operacja pozytywnie wpływa na poprawę 

atrakcyjności turystycznej obszaru  

0 pkt -  operacja ma neutralny wpływ na poprawę 

atrakcyjności turystycznej obszaru  

Wniosek o przyznanie 

pomocy  

III. Innowacyjność 

operacji  

Preferuje się operacje innowacyjne. Przez innowacyjność należy rozumieć 

zastosowanie lub wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów, 

procesów (technologii), metod organizacji lub marketingu poprzez 

praktyczne wykorzystanie lokalnych zasobów unikalnych i 

charakterystycznym na obszarze LSR (przyrodniczych, historycznych, 

kulturowych czy społecznych). Innowacyjne może być ich nietypowe, 

niestandardowe wykorzystanie czy promocja. 

 

6 pkt - innowacyjność operacji na poziomie 

obszaru LSR 

3 pkt - innowacyjność operacji na poziomie 

gminy członkowskiej LGD  

0 pkt - innowacyjność operacji na poziomie 

mniejszym niż obszar gminy członkowskiej LGD 

lub brak innowacyjności   

Wniosek o przyznanie 

pomocy  

IV. Oddziaływanie 

operacji na grupę 

defaworyzowaną 

zidentyfikowaną w LSR  

Preferuje się  operacje oddziałujące pozytywnie na grupę defaworyzowaną. 

Identyfikacja grup defaworyzowanych na obszarze LSR znajduje się w 

Lokalnej Strategii Rozwoju w Rozdziale III. Diagnoza – opis obszaru i 

ludności.   

6 pkt - pozytywne oddziaływanie operacji na 

dwie ze zidentyfikowanych grup 

defaworyzowanych na obszarze LSR 

3 pkt - pozytywne oddziaływanie operacji na 

jedną ze zidentyfikowanych grup 

defaworyzowanych na obszarze LSR 

0 pkt - brak oddziaływania operacji na grupę 

defaworyzowaną na obszarze LSR  

Wniosek o przyznanie 

pomocy  

V. Komplementarność 

projektu  z innymi 

projektami  

Preferuje się operacje, które są  komplementarne przynajmniej z jednym 

innym projektem.   

3 pkt – wnioskodawca wykazał 

komplementarność z innymi projektami  

Wniosek o przyznanie 

pomocy  



Do uznania projektów za komplementarne nie jest wystarczające spełnienie 

przesłanki takiego samego lub wspólnego celu, gdyż ten warunek może być 

wypełniony w odniesieniu do projektów konkurujących ze sobą. Warunkiem 

koniecznym do określenia projektów jako komplementarne jest ich 

uzupełniający charakter, wykluczający powielanie działań. 

W ramach LSR można wskazać komplementarność międzyprogramową, 

terytorialną bądź sektorową projektów LSR z innymi projektami 

realizowanymi ze środków ze środków europejskich (np. RPO 2014-2020, 

programy współpracy transgranicznej) lub innych (np. FIO, Programy 

MKiDN), które zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji.  Weryfikacji 

podlegać będzie powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami, zarówno 

tymi zrealizowanymi, jak też z tymi, które są w trakcie realizacji, lub które 

dopiero zostały zaakceptowane do realizacji (bez względu na źródło 

finansowania czy też podmiot realizujący), w szczególności w następującym 

zakresie: czy przy realizacji projektu będą wykorzystywane efekty realizacji 

innego projektu, czy nastąpi wzmocnienie trwałości efektów jednego 

przedsięwzięcia realizacją innego, czy projekty są adresowane do tej samej 

grupy docelowej, tego samego terytorium, czy rozwiązują ten sam problem; 

czy realizacja jednego projektu jest uzależniona od przeprowadzenia innego 

przedsięwzięcia; czy projekt jest elementem szerszej strategii realizowanej 

przez szereg projektów komplementarnych; czy projekt stanowi ostatni etap 

szerszego przedsięwzięcia lub kontynuację wcześniej realizowanych 

przedsięwzięć. Powyższe wynika m.in. z Rozporządzenia (WE) 1303/2013. 

 

0 pkt – wnioskodawca nie wykazał 

komplementarności z innymi projektami 

 

VI. Zintegrowanie  

 

Preferuje się operacje zapewniające zintegrowanie podmiotów, zasobów lub 

celów. Operacja zapewnia zintegrowanie podmiotów, tj. będzie realizowana 

przez podmioty z różnych sektorów; jej realizacja zakłada współpracę 

różnych podmiotów wykonujące cząstkowe zadania składające się na 

operację. Operacja zapewnia 

zintegrowanie zasobów, tj. zakłada jednoczesne wykorzystanie 

różnych zasobów lokalnych, specyfiki obszaru, miejsc, obiektów 

oraz elementów stanowiących dziedzictwo przyrodnicze, 

historyczne, kulturowe. Operacja zapewnia zintegrowanie celów 

LSR, tj. w ramach operacji realizowane będą cele LSR, które są 

spójne, powiązane ze sobą oraz wzajemnie się uzupełniają. Cele 

LSR planowane do realizacji w ramach operacji będą tworzyć 

logiczne związki i wzajemnie na siebie oddziaływać.  
 

5 pkt - operacja zapewnia zintegrowanie 

podmiotów, zasobów 

lub celów. 

0 pkt - operacja nie zapewnia zintegrowanie 

podmiotów, zasobów lub celów. 

Wniosek o przyznanie 

pomocy  

VII. Powstanie 

dodatkowych nowych 

miejsc pracy  

 

Preferuje się operacje zakładające tworzenie nowych miejsc pracy w ciągu 

całego okresu trwałości projektu ponad minimum Programowe (powyżej 

jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne średnioroczne etaty. 

Samozatrudnienie liczone jest jako etat). Premiuje się wnioskodawców, 

4 pkt – wnioskodawca przewiduje utworzenie 

miejsca pracy w przeliczeniu na powyżej 1,5 

średniorocznych etatów 

Wniosek o przyznanie 

pomocy  



którzy tworzą więcej niż wymagane Programem miejsca pracy w oparciu o 

umowę o pracę/samozatrudnienie.   

3 pkt - wnioskodawca przewiduje utworzenie 

miejsca pracy w przeliczeniu na powyżej 1 do 1,5 

średniorocznego etatu włącznie 

2 pkt – wnioskodawca przewiduje utworzenie 

miejsca pracy w przeliczeniu na powyżej 0,5 do 1 

średniorocznego etatu włącznie 

1 pkt – wnioskodawca przewiduje utworzenie 

miejsca pracy w przeliczeniu do 0,5 

średniorocznego etatu włącznie 

0 pkt - wnioskodawca nie przewiduje 

dodatkowych miejsc pracy 

 

VIII. Miejsce realizacji 

operacji  

Premiowane będą operacje, których miejsce  (lokalizacja operacji lub adres 

prowadzenia działalności gospodarczej) realizacji znajduje się w 

miejscowości liczącej do 5 tys. mieszkańców (wg stanu na dzień 31.12.2013 

r.). W przypadku projektu realizowanego w kilku miejscowościach, a 

obejmujących mieszkańców przynajmniej jednej miejscowości liczącej do 5 

tys. mieszkańców, punkty są przyznawane. Operacje realizowane poza 

miejscowościami do 5 tys. mieszkańców nie otrzymają punktów. 

 

3 pkt - miejsce realizacji operacji w miejscowości 

zamieszkałej przez nie więcej niż 5 tys. 

mieszkańców  

0 pkt - miejsce realizacji operacji w miejscowości 

zamieszkałej przez 5 tys. i więcej mieszkańców 

Wniosek o przyznanie 

pomocy i Bank Danych 

Lokalnych (GUS) 

 


