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Lokalne kryteria wyboru operacji indywidualnych w ramach LSR 

Kryteria podstawowe wspólne dla wszystkich zakresów            Max 21 pkt.,  min. 30 % pkt 

Kryterium Opis kryterium Punktacja 
Adekwatność do 

diagnozy i SWOT 
Źródła weryfikacji 

1. Bezpośrednie 

osiąganie 

wskaźników 

produktu i 

rezultatu LSR 

Preferuje operacje przyczyniające się do 

bezpośredniego osiągania wskaźników produktu dla 

przedsięwzięć i wskaźników rezultatu dla celów 

szczegółowych określonych w LSR z 

uwzględnieniem wskaźnika miejsc pracy. Operacje 

tworzące większa liczbę miejsc pracy w ramach 

podejmowania lub rozwijania działalności 

gospodarczej mogą uzyskać dodatkowe punkty w 

kryteriach dodatkowych specyficznych 

(rozdział V LSR).  

    (maksymalnie 4 pkt, punkty dot. m. pracy i 

wskaźników sumują się) 

1pkt – operacja realizuje wskaźnik 

rezultatu co najmniej 1 miejsca pracy 

3 pkt – operacja realizuje co najmniej 1 

wskaźnik produktu i co najmniej 1 

wskaźnik rezultatu, inny niż miejsca pracy 

0 pkt – operacja nie realizuje żadnego ze 

wskaźników produktu lub rezultatu, lub nie 

zostało to rzetelnie uzasadnione 

Rozdział III, pkt 2: 

Pg2., Pg3,  

Wniosek o 

o Przyznanie Pomocy 

/dodatkowe 

załączniki 

 

2. Stopień 

innowacyjności 

operacji 

Preferuje operacje innowacyjne w rozumieniu 

określonym w LSR  

(rozdział VI LSR) 

(maksymalnie 3 pkt) 

3 pkt- innowacyjność produktowa 

lub/i innowacyjność technologiczna (w tym 

służąca w szczególności: ochronie 

środowiska, przeciwdziałaniu zmianom 

klimatu lub ograniczająca zanieczyszczenie 

środowiska, powietrza lub wody) 

lub/i innowacyjność społeczna w skali 

obszaru LSR 

1 pkt- innowacyjność produktowa 

lub/i innowacyjność technologiczna (w tym 

służąca w szczególności: ochronie 

środowiska, przeciwdziałaniu zmianom 

klimatu lub ograniczająca zanieczyszczenie 

środowiska, powietrza lub wody) 

lub/i innowacyjność społeczna w skali co 

najmniej 1 gminy z obszaru LSR 

0 pkt – brak jakiejkolwiek innowacyjności 

Rozdział III, pkt 2: 

Pg1., Pg4; Pg12. 

Rozdział IV: Sg5., 

Og2., Od3, .  

3. Wysokość wkładu 

własnego 

wnioskodawcy  

 

Preferuje operacje, w których wkład własny 

wnioskodawcy obniża intensywność pomocy 

określoną w LSR (tj. większy niż określony w LSR 

minimalny poziom wkładu własnego), stwarzając 

tym samym szansę dofinansowania większej liczby 

(maksymalnie 3 pkt, punkty nie sumują się) 

3 pkt – wkład własny wnioskodawcy 

obniżający maksymalną intensywność 

pomocy o co najmniej 20 punktów 

procentowych:  

nie dotyczy – 

kryterium ma 

charakter 

techniczny 



Kryterium Opis kryterium Punktacja 
Adekwatność do 

diagnozy i SWOT 
Źródła weryfikacji 

operacji z budżetu LSR. Nie dotyczy premii na 

zakładanie działalności gospodarczych 

(rozdział VI LSR) 

2 pkt - wkład własny wnioskodawcy 

obniżający maksymalną intensywność 

pomocy o co najmniej 10 punktów 

procentowych 

0 pkt – wkład własny na poziomie 

minimalnym wskazanym w LSR 

4. Stopień wpływu 

operacji na 

zintegrowanie w 

ramach LSR 

Preferuje operacje, które zapewniają: budowanie 

partnerstw na rzecz współpracy podmiotów 

wewnątrz LGD lub/i zintegrowanie (powiązanie) 

zasobów lokalnych lub/i zintegrowanie 

(powiązanie) celów określonych w LSR, tym 

samym w większym stopniu przyczyniających się 

do realizacji wizji rozwoju LGD. Partnerstwo 

(preferowane bez przepływów finansowych – nie 

dotyczy współpracy przedsiębiorców) musi być 

potwierdzone umową bądź listem intencyjnym 

dołączonym do wniosku o dofinansowanie operacji 

i musi obejmować minimum okres jej realizacji. 

(rozdział X LSR). Dopuszcza się, że jednym z 

partnerów jest wnioskodawca 

(maksymalnie 4 pkt, punkty sumują się) 

2pkt – zintegrowanie co najmniej 2 celów 

ogólnych LSR  

1 pkt – zintegrowanie co najmniej 2 

rodzajów zasobów lokalnych 

(gospodarczych, historycznych, 

kulturowych, przyrodniczych, turystyczno-

rekreacyjnych) 

1pkt – zintegrowanie co najmniej 2 

partnerów lub 3 branże działalności 

gospodarczej 

0 pkt – brak zintegrowania lub nierzetelne 

jego uzasadnienie 

Rozdział III, pkt 2, 

Pg10, Pg14.; pkt5: 

Ps6., pkt7: Pd11., 

Rozdział IV: Sg5., 

Wg1., Wg9. 

5. Zgodność z 

preferowanymi/ 

rekomendowanymi 

typami operacji 

wskazanymi w 

LSR 

Preferuje operacje o charakterze zgodnym z 

wymienionym w preferowanych typach operacji w LSR, 

nie wykluczając jednocześnie realizacji innych operacji 

(które za niespełnienie tego kryterium nie otrzymują 

punktów) (rozdział V LSR). Uszczegóławia się, iż w 

ramach operacji preferowanych dla przedsięwzięcia P1, 

dodatkowo punkty przyznaje się operacjom, które 

podnoszą kompetencje i kwalifikacje.  

Zatem poprzez zapis „nowe” miejsca pracy, rozumie się 

te operacje, w ramach których ponoszone są koszty 

związane z podnoszeniem kompetencji osób 

realizujących operacje w tym zakresie, dając tym samym 

nowe, niezbędne kompetencje, dla tworzonego z tym 

zakresie nowego miejsca pracy  

(maksymalnie 2 pkt) 

 2 pkt – operacja rodzajowo zgodna z 

wymienionymi w tabeli preferowanych 

typów operacji 

0 pkt – operacja nie wymieniona w tabeli 

preferowanych typów operacji 

pełna adekwatność, 

przedsięwzięcia w 

LSR wynikają z 

celów LSR 

powstałych na 

bazie diagnozy i 

analizy SWOT 

6. Stopień spójności i 

adekwatności opisu 

operacji z 

zakresem 

zaplanowanych 

zadań oraz 

budżetem 

Preferuje operacje, w których zaplanowane 

działania i ich koszty są racjonalne  i adekwatne do 

ich merytorycznego opisu, w tym także 

uzasadnienia przedstawionego we wniosku o 

dofinansowanie operacji. Słowo budżet odnosi się 

do zestawienia rzeczowo-finanowego 

(maksymalnie 3 pkt, punkty nie sumują się) 

3 pkt – budżet spójny z opisem oraz 

wszystkie wydatki racjonale i uzasadnione 

2 pkt – budżet spójny z opisem, ale nie 

wszystkie koszty są racjonalne lub 

uzasadnione 

0 pkt – budżet niespójny, niezgodny z 

zakresem lub/i opisem  

 

nie dotyczy – 

kryterium ma 

charakter 

techniczny 



Kryterium Opis kryterium Punktacja 
Adekwatność do 

diagnozy i SWOT 
Źródła weryfikacji 

7. Wpływ na 

rozwiązywanie 

problemów 

obszaru objętego 

LSR wskazanych w 

diagnozie 

Preferuje operacje, które przyczyniać się będą do 

rozwiązywania większej liczby problemów 

wskazanych w diagnozie dokonanej na etapie 

opracowywania LSR 

(rozdział III LSR) 

          (maksymalnie 2 pkt, punkty nie 

sumują się) 

2 pkt – operacja przyczyni się do 

rozwiązania co najmniej 2 problemów 

wskazanych w diagnozie 

1 pkt – operacja przyczyni się do 

rozwiązania co najmniej 1 problemu 

wskazanego w diagnozie 

0 pkt – operacja nie rozwiązuje żadnego z 

problemów wskazanych w diagnozie 

Rozdział III, pkt 1, 

2, 3, 5, 7, 8 

Wniosek o 

Przyznanie Pomocy 

/dodatkowe 

załączniki 

 

Kryteria dodatkowe specyficzne – wyłącznie dla zakresu podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczych  

               Podejmowanie: max. 26 pkt, min 30% pkt,  

               Rozwijanie:  max. 27 pkt, min 30% pkt 

Kryterium Opis kryterium Punktacja 
Adekwatność do 

diagnozy i SWOT 
Źródła weryfikacji 

8. Wpływ na rozwój 

lokalnego rynku 

pracy 

 

Preferuje operacje tworzące większą liczbę miejsc 

pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne. 

Pierwsze miejsce pracy premiowane jest w zestawie 

kryteriów podstawowych 

         (maksymalnie 3 pkt, punkty nie 

sumują się) 

3 pkt – 3 miejsca pracy lub więcej 

2 pkt – co najmniej 2 miejsca pracy 

0 pkt – mniej niż 2 miejsca pracy 

Rozdział III, pkt 2: 

Pg2., Pg3, pkt 3; 

Rozdział IV: Sg6., 

Sg9., Wg6., Wg10., 

Og3, Tg1.,  

Wniosek  

o  

Przyznanie Pomocy 

/dodatkowe 

załączniki 

 

9. Wsparcie grup 

defaworyzowanych 

 

Preferuje operacje, których wnioskodawcami są 

osoby należące do co najmniej 1 grupy 

defaworyzowanej lub jeśli wnioskodawca 

rozwijający działalność gospodarczą zobowiąże się 

do zatrudnienia osoby z grupy de faworyzowanej 

(rozdział III LSR) 

         (maksymalnie 3 pkt) 

3 pkt – wnioskodawcą jest osoba z grupy 

defaworyzowanej, bądź dla takiej osoby 

tworzone jest 1 miejsce pracy w wymiarze 

1 etatu 

0 pkt - wnioskodawca nie jest z grupy 

defaworyzowanej 

Rozdział III, pkt1, 

pkt2: Pg1., Pg11., 

pkt3, pkt5: Ps9., 

Ps12., Ps13., Ps16, 

Ps17; Rozdział IV: 

Sg6., Sg9., Wg2., 

Wg4., Wg6., Tg4., 

Ss4., Ss9., Ws1., 

Ws3., Ws6., Ws9., 

Ts9.,     

10. Wsparcie 

wnioskodawcy, który 

nie prowadził 

działalności 

gospodarczej 

Preferuje wnioskodawców, którzy nigdy wcześniej 

nie prowadzili działalności gospodarczej - dotyczy 

premii na zakładanie działalności gospodarczej. 

         (maksymalnie 2 pkt) 

2 pkt – wnioskodawca nie  prowadził 

wcześniej działalności gospodarczej 

0 pkt – wnioskodawca prowadził wcześniej 

działalność gospodarczą 

Rozdział III, pkt2: 

Pg1., Pg8., Pg11.; 

Rozdział IV: Sg6., 

Sg9., Sg10., Wg1., 

Wg2. 

 

 

 



Kryteria dodatkowe specyficzne – wyłącznie dla zakresu: wzmacnianie kapitału społecznego, zachowania dziedzictwa lokalnego, promowania obszaru objętego LSR, 

budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. 

                Max. 27 min. 30 % pkt. 

Kryterium Opis kryterium Punktacja 
Adekwatność do 

diagnozy i SWOT 
Źródła weryfikacji 

11. Liczba mieszkańców miejscowości, w 

której realizowana będzie operacja 

Zgodnie z wymogami PROW 2014-

2020 preferowane będą operacje 

realizowane w miejscowościach 

zamieszkiwanych przez mniej niż 

5.000 mieszkańców. Dane 

ludnościowe będą weryfikowane na 

podstawie danych z urzędów gmin 

wg. stanu z końca roku 

poprzedzającego rok złożenia 

wniosku o dofinansowanie operacji 

         (maksymalnie 1 pkt) 

1 pkt – operacja realizowana w 

miejscowości zamieszkiwanej przez 

mniej niż 5.000 mieszkańców 

0 pkt – operacja realizowanej w 

miejscowości zamieszkiwanej przez 

co najmniej 5.000 mieszkańców 

 

Wniosek 

o Przyznanie Pomocy 

/dodatkowe 

załączniki 

 

12. Stopień komplementarności operacji 

do istniejącej infrastruktury  

 

Preferowane będą operacje 

komplementarne (uzupełniające się) 

w stosunku do już istniejącej na 

obszarze LSR infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej lub 

kulturalnej 

          (maksymalnie 3 pkt) 

3 pkt – komplementarność względem 

istniejącej infrastruktury  

0 pkt – brak komplementarności lub 

komplementarność niedostatecznie 

wykazana 

Rozdział III, pkt5: 

Ps8., Ps14., pkt8: 

Pt1.; Rozdział IV: 

Ws3., Wt2., Wt3. 

13. Stopień partycypacji społecznej, w 

tym angażowania grup 

defaworyzowanych lub 

odpowiadania na ich potrzeby lub 

problemy 

Stopień partycypacji społecznej, w 

tym włączania grup 

defaworyzowanych w realizację 

operacji lub jej odbiór jako 

beneficjentów 

         (maksymalnie 2 pkt, punkty 

sumują się) 

1 pkt – operacja angażuje grupy 

defaworyzowane lub/i odpowiada na 

ich potrzeby lub problemy 

1 pkt – operacja angażuje społeczność 

lokalną na etapie przygotowania i 

realizacji 

0 pkt – operacja nie angażuje 

społeczności lokalnych ani nie 

odpowiada na potrzeby lub problemy 

grup defaworyzowanych 

Rozdział III, pkt4, 

pkt5: Ps1., Ps2., 

Ps3., Ps19., Ps21.,  

Rozdział IV: Ss9., 

Ws1., Ws8., Ws9., 

Os7., Os8., Os9., 

Os10. 

 


