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LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI 

 

Kryteria wspólne dla wszystkich typów operacji bez względu na źródło finansowania 

 

Nazwa kryterium Wyjaśnienie kryterium Punktacja 

1.Doradztwo  

0-5 pkt. 

Opis kryterium: Skorzystanie przez wnioskodawców  

z doradztwa biura LGD przy składaniu wniosku. 

W trosce o wysoką jakość składanych wniosków 

preferuje się aby wnioskodawcy korzystali z doradztwa 

świadczonego przez pracowników biura LGD/ekspertów 

zatrudnionych na zlecenie biura LGD w zakresie 

przygotowania wniosku /biznesplanu. Wnioski 

wnioskodawców nie korzystających z doradztwa przed 

złożeniem wniosku nie otrzymują punktów. 

Uzasadnienie kryterium: W analizie SWOT jako 

zagrożenie dostrzeżono zawiłość procedur związanych  

z korzystaniem ze wsparcia zewnętrznego oraz niskie 

kompetencje lokalnych liderów. Aby wyjaśnić 

wnioskodawcom wiele kwestii proceduralnych a tym 

samym wpłynąć na sprawną i efektywną realizację 

operacji premiuje się korzystanie ze wsparcia 

doradczego dotyczącego przygotowania wniosku. 

Źródło weryfikacji: rejestr świadczonego doradztwa 

przez biuro LGD 

Wnioskodawca nie 

korzystał z doradztwa – 

0 pkt 
Wnioskodawca 

korzystał z doradztwa 

biura – 5 pkt. 

 

2.Oddziaływanie 

operacji na grupy 

defaworyzowane 

0-7 pkt. 

Opis kryterium: Wpływ operacji na grupy 

defaworyzowane zidentyfikowane w LSR w pkt. 

Diagnoza. 

Preferuje się operacje realizowane przez 

wnioskodawców będących przedstawicielami grup 

defaworyzowanych lub operacje oddziaływujące 

pozytywnie na grupę defaworyzowaną ze wzglądu na 

dostęp do rynku pracy. 

W przypadku stwierdzenia, iż wnioskodawca nie jest 

przedstawicielem grupy defaworyzowanej lub operacja 

nie będzie skierowana do osób defaworyzowanych nie 

przyznaje się punktów. 

Uzasadnienie kryterium: 

Z uwagi na realizację instrumentu RLKS wsparcie ze 

środków LGD kierowane będzie w pierwszej kolejności 

do grup/osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji 

społeczno-gospodarczej, w tym głównie ze względu na 

dostęp do rynku pracy. Kryterium przyczyni się do 

efektywnej walki z wykluczeniem i ubóstwem na terenie 

LGD. 

Źródło weryfikacji: wniosek o przyznanie pomocy/ 

Wnioskodawca nie jest 

przedstawicielem grupy 

defaworyzowanej lub 

do takiej grupy nie jest 

kierowane wsparcie w 

projekcie – 0 pkt 

Wnioskodawca jest 

przedstawicielem grupy 

defaworyzowanej lub 

do takiej grupy 

kierowane jest wsparcie 

– 7 pkt. 



oświadczenie wnioskodawcy 

3.Miejsce 

realizacji operacji 

0-6 pkt. 

Opis kryterium: 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.). Operacje realizowane 

poza miejscowościami do 5 tys. mieszkańców nie 

otrzymają pkt. 

Uzasadnienie kryterium: 

Z analizy SWOT wynika, iż obszary wiejskie 

(definiowane jako miejscowości do 5 tys. mieszkańców), 

a tym samym ich mieszkańcy, są w znacznie trudniejszej 

sytuacji niż mieszkańcy obszarów miejskich. Z uwagi na 

fakt, iż przeważający obszar LGD stanowią obszary 

wiejskie, a zatem najwięcej zdiagnozowanych 

problemów, dotyczy właśnie tych mieszkańców, aby nie 

pogłębiać dysproporcji między obszarami wiejskimi  

i większymi miastami, wsparcie powinno być 

skierowane w pierwszej kolejności do terenów 

wiejskich. 

Źródło weryfikacji: wniosek o przyznanie pomocy oraz 

Bank Danych Lokalnych 

Operacja realizowana 

jest w miejscowości 

zamieszkałej przez 

więcej niż 5 tys. 

mieszkańców – 0 pkt 

Operacja realizowana 

jest w miejscowości do 

5 tys. mieszkańców 

włącznie – 6 pkt 

 

Kryteria dla projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

Przedsięwzięcie nr 3.1.1. Modernizacja infrastruktury technicznej służącej mieszkańcom LGD 

1.Efektywność 

kosztowa urządzeń 

0-5 pkt. 

Opis kryterium: Efektywność kosztowa 

urządzeń produkujących energię pochodzącą ze 

źródeł odnawialnych. Efektywność ustalona zostanie 

jako iloraz wnioskowanej kwoty (w zł) i wysokości 

wskaźnika rezultatu tj. ilości produkowanej energii 

 z zakupionych mocy wytwórczych (w kW). 

Wartość  zaokrąglana według reguł matematycznych 

do pełnych tysięcy zł. Przy efektywności kosztowej 

powyżej 10000 zł/kW nie przyznaje się punktów. 

Uzasadnienie kryterium: Potrzeba inwestowania  

w energetykę opartą na odnawialnych źródłach energii 

wynika z dbałości o stan środowiska i ograniczone 

zasoby naturalne, a także wykorzystanie wskazanego 

w analizie SWOT trendu. Poza tym w trosce o 

racjonalne wydatkowanie środków kryterium premiuje 

operacje najefektywniejsze kosztowo.  

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy 

Efektywność kosztowa 

urządzeń powyżej 10000 

zł/kW – 0 pkt. 

Efektywność kosztowa 

urządzeń od 10000 zł/kW 

włącznie do 7000,00 

zł/kW – 2 pkt. 

Efektywność kosztowa 

urządzeń poniżej 7000 

zł/kW włącznie do 3000 

zł/kW – 3 pkt. 

Efektywność kosztowa 

urządzeń poniżej 3000 

zł/kW - 5 pkt. 

2.Wkład własny 

wnioskodawcy 

0-5 pkt. 

 

Opis kryterium: Wnioskodawca wykazał wkład 

własny finansowy w realizowaną operację. Oceniana 

będzie wysokość zaangażowanych środków własnych. 

W przypadku stwierdzenia minimalnego wymaganego 

Programem wkładu własnego w realizowaną operację 

nie przyznaje się punktów. 

Uzasadnienie kryterium: Aby zachęcić do większej 

aktywności podmioty wnioskujące i wesprzeć większą 

liczbę podmiotów premiuje się wnioskodawców, 

którzy wykazują wkład własny finansowy powyżej 

Wykazano minimalny 

wkład własny finansowy 

wymagany Programem – 0 

pkt. 

Wykazano wkład własny 

finansowy wyższy od 

minimalnego wymaganego 

Programem o minimum 

5% - 2 pkt. 

Wykazano wkład własny 



minimalnego wymaganego wkładu w Programie.  

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy 

finansowy wyższy od 

minimalnego wymaganego 

Programem o minimum 

10% - 5 pkt. 

 

 


