
KRYTERIA WYBORU DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W ZAKRESIE 

WZMOCNIENIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PODNOSZENIA 

WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY 

ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH, TAKŻE Z WYKORZYSTANIEM 

ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH 

 
Kryterium Opis Liczba punktów Sposób weryfikacji 

Preferowane osoby z LGD preferuje operacje 1) 5 pkt. Kryterium weryfikowane 
grupy defaworyzowanej skierowane do osób z grup 2) 10 pkt. w oparciu o treść 

 defaworyzowanej: 3) 0 pkt. wniosku o 

 1) od 50% do 75 %   dofinansowanie projektu. 

 uczestników stanowią osoby z Maksymalna ilość  

 grupy defaworyzowanej, punktów w ramach  

 2) powyżej 75% uczestników kryterium – 10.  

 stanowią osoby z grupy da    

 faworyzowanej,    

 3)nie zakłada udziału osób z    

 grupy defaworyzowanej.    

Metody podnoszenia LGD preferuje operacje 1) 2 pkt. Kryterium weryfikowane 

wiedzy mieszkańców z wykorzystujące większą liczbę 2) 5 pkt. w oparciu o treść 
zakresu ochrony metod podnoszących wiedzę 3) 10 pkt. wniosku o 

środowiska, zmian mieszkańców w zakresie 4) 0 pkt. dofinansowanie projektu. 

klimatycznych i innowacji ochrony środowiska, zmian    

 klimatycznych i innowacji: Maksymalna ilość  

 1) 1 - 2 metody, punktów w ramach  

 2) 3 metody, kryterium - 10  

 3) 4 metody i więcej,    

 4) 0 metod – operacja nie    

 podnosi wiedzy mieszkańców w    

 zakresie ochrony środowiska,    

 zmian klimatycznych i    

 innowacji.    

 Za metody podnoszenia wiedzy    
 mieszkańców LGD uznaje m.in.    

 szkolenia, konferencje,    

 warsztaty, konkursy    

 edukacyjne, plenerowe spacery,    

 itp.    

Wkład własny LGD preferuje operacje, w 1) 2 pkt. Kryterium weryfikowane 

 których udział wkładu własnego 2) 5 pkt. w oparciu o treść 

 jest wyższy niż wymagany: 3) 10 pkt. wniosku o 

 1) do 5 punktów procentowych 4) 0 pkt. dofinansowanie projektu. 

 włącznie, Maksymalna ilość  

 2) powyżej 5 do 10 punktów punktów w ramach  

 procentowych włącznie, kryterium - 10  

 3) powyżej 10 punktów    

 procentowych    

 4)  wnioskodawca deklaruje    

 wkład własny na minimalnym    

 wymaganym poziomie.    

     

Zakres operacji LGD preferuje operacje 1) 10 pkt. Kryterium weryfikowane 

 podnoszące świadomość / 2) 10 pkt. w oparciu o treść 

 zakładające promowanie 3) 0 pkt. wniosku o 

 1) postaw prośrodowiskowych i   dofinansowanie projektu. 

 proklimatycznych, Maksymalna ilość  

 2) innowacyjnych rozwiązań. punktów w ramach  

 3) operacja nie podnosi kryterium - 20  

 świadomości/nie zakłada    



 promowania postaw   

 prośrodowiskowych i pro   

 klimatycznych oraz   

 innowacyjnych rozwiązań   

    

Doświadczenie LGD preferuje 1) 3 pkt. Zaświadczenie 

Wnioskodawcy Wnioskodawców posiadających 2) 4 pkt. Wnioskodawcy o 

 doświadczenie w realizacji i/lub 3) 5 pkt. posiadanym 

 rozliczaniu projektów 4) 0 pkt. doświadczeniu. 

 dofinansowanych z   

 zewnętrznych źródeł: Maksymalna ilość  

 1) 1 projektu, punktów w ramach  

 2) 2 projektów, kryterium - 5  

 3) 3 i więcej projektów,   

 4) Wnioskodawca nie posiada   

 doświadczenia.   

Racjonalność budżetu LGD preferuje operacje, w 1) 5 pkt. Kryterium weryfikowane 

operacji których koszty są racjonalne i 2) 0 pkt. w oparciu o treść 

 znajdują swoje uzasadnienie w  wniosku o 

 załączonych ofertach, Maksymalna ilość dofinansowanie projektu 

 projektach, kosztorysach i punktów w ramach oraz załączniki (3 oferty 

 innych dokumentach kryterium - 5 kosztowe od 

 potwierdzających przyjęty  potencjalnych 

 poziom cen:  dostawców/wykonawców 

 1)  racjonalność i konieczność  usług, kosztorys 

 poniesienia wszystkich kosztów  inwestorski bądź inne 

 została odpowiednio  dokumenty) 

 udokumentowana,   

 2) zaplanowane koszty nie   

 zostały odpowiednio   

 udokumentowane.   

    

Wpływ realizacji operacji LGD preferuje operacje 1) 5 pkt. Kryterium weryfikowane 

na promocję LSR i LGD przyczyniające się w do 2) 0 pkt. w oparciu o treść 

 promocji LSR i LGD:  wniosku o 

 1)promocja na stronie www Maksymalna ilość dofinansowanie projektu 

 wnioskodawcy i/lub informacja punktów w ramach  

 na materiałach powielanych kryterium - 5 Informacja zgodna z 

 i/lub inne formy promocji o  wymogami księgi 

 realizacji przedsięwzięcia w  wizualizacji w PROW 

 ramach LSR i udziale LGD,  oraz obowiązkowa 

 2) operacja nie zakłada  promocja LGD z 

 promocji LSR i LGD.  udziałem logotypu LGD. 

    

Operacja zapewnia LGD preferuje operacje 1) 4 pkt. Kryterium weryfikowane 

zintegrowanie przyczyniające się w znacznym 2) 3 pkt. w oparciu o treść 

 stopniu do zintegrowania: 3) 2 pkt. wniosku o 

 1) podmiotów*, 4) 0 pkt. dofinansowanie projektu 

 2) zasobów**,   

 3) celów***, Maksymalna ilość  

 4) nie dotyczy punktów w ramach  

  kryterium – 9  

 * Operacja będzie realizowana   

 przez podmioty z różnych   

 sektorów, realizacja zakłada   

 współpracę różnych podmiotów   

 wykonujących cząstkowe   

 zadania składające się na   

 operację.   

 ** Operacja zakłada   



 jednoczesne wykorzystanie   

 różnych zasobów lokalnych,   

 specyfiki obszaru, miejsc,   

 obiektów oraz elementów   

 stanowiących dziedzictwo   

 przyrodnicze, historyczne i   

 kulturowe   

 *** 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.   

    

Doradztwo Biura LGD LGD preferuje wnioskodawców 1) 5 pkt Dokumentacja z biura 

 korzystających z doradztwa 2) 0 pkt. LGD (np. lista 

 biura LGD na etapie  wnioskodawców którym 

 przygotowania wniosku o Maksymalna ilość udzielono doradztwa w 

 dofinansowanie: punktów w ramach ramach odpowiedniego 

 1) wnioskodawca korzystał z kryterium - 5 konkursu, karta 

 doradztwa,  doradztwa, listy ze 

 2) wnioskodawca nie korzystał  spotkań informacyjnych i 

 z doradztwa.  szkoleniowych). 

 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach oceny: 79 

 

Minimalne wymagania 
 

Minimalne wymagania, których spełnienie warunkiem wyboru operacji do dofinansowania: 
 

- Zgodność operacji z co najmniej jednym celem ogólnym, jednym celem szczegółowym 

oraz wskaźnikiem, 
 

- Uzyskanie minimum punktowego określonego dla operacji realizowanych w zakresie 

podejmowania działalności gospodarczej: 24 punkty. 

 
 
 


