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ZAKRES PROW 2014-2020  
W RAMACH WDRAŻANIA LSR 

 

1. LOKALNE KRYTERIA WYBORU OCENA 
UWAGI/ 

UZASADNIENIE 

1.1. 

Kryterium 1- Stopień realizacji celów LSR 
Operacja oddziaływuje na: (punkty nie mogą się sumować) 
Operacja realizuje: 
2 pkt. – powyżej 2 celów szczegółowych 
1 pkt. – 2 cele szczegółowe 
0 pkt. – 1 cel szczegółowy 

  

1.2. 

Kryterium 2- Liczba utworzonych miejsc pracy  
(punkty nie mogą się sumować) 
Operacja generuje miejsca pracy, 
 w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie, na podstawie umowy o pracę lub 
spółdzielczej umowy o pracę, w liczbie większej, niż zakładane minimum o: 
2 pkt. – 3 i więcej 
1 pkt. – 1 - 2 
0 pkt. – operacja nie generuje większej liczby miejsca pracy, 
 w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie, na podstawie umowy o pracę lub 
spółdzielczej umowy o pracę, niż zakładane minimum 

  

1.3. 

Kryterium 3- Innowacyjność operacji 
(punkty nie mogą się sumować) 
 3 pkt. - Operacja posiada charakter nowatorski, niestandardowy, 
eksperymentalnym, w nietypowy sposób podchodzący do lokalnych zasobów, 
tradycji, przyczyniający się do pozytywnych zmian na obszarze LSR,  
1 pkt.- Operacja jest innowatorska w obszarze turystyki, zwalczania ubóstwa, 
włączenia społecznego,  
0 pkt. - Operacja nie posiada charakteru nowatorskiego, niestandardowego, 
eksperymentalnego, w nietypowy sposób nie podchodzi do lokalnych zasobów, 
tradycji, nie przyczynia się do pozytywnych zmian na obszarze LSR.  

  

1.4. 

Kryterium 4 - Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie 
środowiska lub klimatu  
Operacja przewiduje poprawę w zakresie: (punkty nie mogą się sumować) 
3 pkt. - Operacja zawiera rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub 
klimatu z zastosowaniem technologii  OZE;  
1 pkt. - Operacja zawiera rozwiązanie sprzyjające ochronie środowiska lub 
klimatu, 
0 pkt. - Operacja nie zawiera rozwiązania sprzyjającego ochronie środowiska lub 
klimatu.  

  

1.5 

Kryterium 5 - Zaspokojenie potrzeb określonych w LSR grup 
defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy 
3 pkt. - Operacja służy zaspokojeniu potrzeb określonych w LSR grup 
defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy,  
0 pkt. -Operacja nie służy zaspokojeniu potrzeb określonych w LSR grup 
defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy.  

  

1.6 

Kryterium 6 – Wkład własny finansowy beneficjenta do projektu 
Operacja jest innowacyjna lub posiada elementy innowacyjności, które: 
(punkty nie mogą się sumować) 
3 pkt. - Operacja zakłada wkład finansowy  beneficjenta do projektu w wysokości 
większej od minimalnego wymaganego wkładu o 31% i więcej %,  
2 pkt. -Operacja zakłada wkład finansowy  beneficjenta do projektu w wysokości 
większej od minimalnego wymaganego wkładu o 11% - 30%,  
1 pkt - Operacja zakłada wkład finansowy  beneficjenta do projektu w wysokości 
większej od minimalnego wymaganego wkładu o 10%, 

0 pkt. - Operacja nie zakłada wkładu finansowego  beneficjenta do projektu w 
wysokości większej od minimalnego wymaganego wkładu.  

  

1.7 

Kryterium 7 – Uzasadnienie potrzeby realizacji operacji 
Wnioskodawca przedstawił uzasadnienie:(punkty nie mogą się sumować) 
3 pkt. – rzetelne, wiarygodne i wyczerpujące 
1 pkt. - wystarczające 
0 pkt. – nierzetelne lub niewystarczające 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



KRYTERIA W PODZIALE ZE WZGLĘDU NA ZAKRES  

1.8* 

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy 
społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian 
klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 
Operacja angażuje: 
2 pkt. – wnioskodawcę oraz innych mieszkańców obszaru objętego LSR, 
0 pkt. – wyłącznie wnioskodawcę                                               
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(12,60)  

 

 
 

 
1.8* 

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim 
3 pkt. - zakładania działalności gospodarczej, której podstawę będą stanowiły 
lokalne produkty rolne (wytwarzane na obszarze objętym LSR ); 
2 pkt. - zakładania działalności gospodarczej, której podstawę nie będą stanowiły 
lokalne produkty rolne (wytwarzane na obszarze objętym LSR ); 
1 pkt. – rozwijania działalności gospodarczej, której podstawę stanowią lokalne 
produkty rolne (wytwarzane na obszarze objętym LSR ); 
0 pkt. - rozwijania działalności gospodarczej, której podstawę nie stanowią 
lokalne produkty rolne (wytwarzane na obszarze objętym LSR ); 
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1.8* 

Wspieranie współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność 
gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR 
Operacja angażuje: 
3 pkt. – 3 lub więcej partnerów 
2 pkt. – 2  
1 pkt. – 1 partnera 
0 pkt. – nie angażuje żadnego partnera 

 
 
 
 

22 

(13,20) 

 

 
 
 
 

1.8* 

Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych,  
z wyłączeniem operacji polegającym na budowie lub modernizacji 
targowisk 
Operacja zakłada pozyskanie: 
3 pkt. – 3 lub więcej kontrahentów 
2 pkt. – 2 kontrahentów 
1 pkt. – 1 kontrahenta 
0 pkt. – nie angażuje żadnego kontrahenta  
(weryfikacja na podstawie umów przedwstępnych lub listów intencyjnych ) 
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1.8* 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego 
Operacja dotyczy: 
3 pkt. –  poprawy stanu infrastruktury kultury lub dostępności zabytków 
2 pkt. –  wsparcia działalności i promocji twórców ludowych  
1 pkt. – promocji dziedzictwa kulturowego obszaru lub poprawy oferty kulturalnej 
0 pkt.- operacja nie dotyczy żadnego z powyższych rodzajów 
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(13,20) 

 

 
 
1.8* 

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej, lub rekreacyjnej lub kulturalnej 
Operacja realizowana:  
2 pkt. – w miejscowości zamieszkanej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców 
1 pkt. – w miejscowości zamieszkanej przez 5 tys. mieszkańców lub więcej (stan 
na dzień 31.12.2013 ) 

 
 
 
 

21 
(12,60) 

 

 
 
 
1.8* 

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, 
które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w 
których świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-
wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg 
publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów 
Operacja realizowana:  
2 pkt. – w miejscowości zamieszkanej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców 
1 pkt. – w miejscowości zamieszkanej przez 5 tys. mieszkańców lub więcej (stan 
na dzień 31.12.2013) 
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1.8* 
 
 
 
 

 

Promowanie obszaru objętego LSR 
Operacja realizowana na: 
3 pkt. – poza terytorium kraju 
2 pkt. – obszarze kraju 
1 pkt. – obszarze województwa 
0 pkt. – obszarze LGD 
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(13,20) 

 

SUMA PUNKTÓW 
  
          

 

IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA RADY :  

MIEJSCE:  DATA:  
CZYTELNY 

PODPIS: 
 

PODPIS SEKRETARZA 
POSIEDZENIA RADY 

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 

Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD, pola białe wypełnia Członek Rady biorący udział w ocenie zgodności wg. lokalnych 

kryteriów wyboru 

a) Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem 

b) Wszystkie rubryki muszą być wypełnione.  

c) W punktach od 1.1 do 1.8 należy wpisać przyznaną liczbę punktów 

d) Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty. 

e) Należy wypełnić tylko jedno kryterium oznaczone gwiazdką*. 


