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LOKALNE KRYTERIA WYBORU 
 

KRYTERIUM DEFINICJA 

KRYTERIUM 

PRZEWIDYWANE 

EFEKTY 

REALIZOWANEJ 

OPERACJI 

WPŁYW PLANOWANEJ OPERACJI 

NA OSIĄGNIECIE ZAKŁADANYCH 

CELÓW LSR 

PUNKTACJA 

1. Operacja realizowana w 

miejscowości zamieszkałej 

przez mniej niż 5 tys. 

mieszkańców* 

Ocenie podlega miejsce 

realizacji operacji.   
 
 
 
 
 
Kryterium będzie 

weryfikowane na podstawie 

zaświadczeń z urzędów 

gmin/miast wg. stanu  na 

ostatni dzień roku 

poprzedzający rok złożenia 

wniosku o dofinansowanie 

operacji 

Realizacja operacji wpłynie  
na spójność terytorialną w 

zakresie włączenia 

społecznego w 

miejscowościach do 5 tys. 

mieszkańców 

Realizacja operacji w miejscowościach do 5 

tys. mieszkańców wpłynie na realizację   

Celu szczegółowego I.4. Zapewnienie 

prawidłowego funkcjonowania gospodarki i 

społeczeństwa poprzez intensyfikacje 

działań służących poprawie infrastruktury 

społeczno-kulturalnej, technicznej i 

rekreacyjnej oraz wpłynie na osiągniecie  

Celu ogólnego: Stworzenie miejsca 

dostatniego życia wspólnoty ludzi 

przedsiębiorczych, skupionych wokół 

partnerskiej współpracy, posiadających 

wizję własnego rozwoju w oparciu o zasoby 

lokalne. 

Operacja realizowana w 

miejscowości zamieszkałej 

przez mniej niż 5 tys. 

mieszkańców: 

 

1.TAK – 10 PKT 

2.NIE – 0 PKT 

2. Gotowość techniczna 

operacji do realizacji 

Ocenie podlega czy 

Wnioskodawca na moment 

złożenia wniosku o przyznanie 

pomocy posiada prawo do 

dysponowania nieruchomością 

na cele inwestycji (jeśli 

dotyczy), posiada wymaganą 

dokumentację techniczną i 

projektową, wymagane 

prawem decyzje, uzgodnienia i 

pozwolenia administracyjne. 

W przypadku „nie 

Projekty kompleksowo 

przygotowane wraz z 

niezbędną dokumentacją 

techniczną (pozwolenie 

budowlane, zgłoszenie 

zamiaru wykonania robót 

budowlanych, decyzja o 

środowiskowych 

uwarunkowaniach, etc.) 

pozwoli na prawidłową 

realizację operacji oraz 

zagwarantuje, że projekty 

Kryterium przyczyni się do kompleksowej 

realizacji LSR, a tym samym lepszej 

realizacji  Celu szczegółowego I.4 

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 

gospodarki i społeczeństwa poprzez 

intensyfikacje działań służących poprawie 

infrastruktury społeczno-kulturalnej,  

technicznej i rekreacyjnej oraz wpłynie na 

osiągniecie  Celu ogólnego:  Stworzenie 

miejsca dostatniego życia wspólnoty ludzi 

przedsiębiorczych, skupionych wokół 

partnerskiej współpracy, posiadających 

Operacja przygotowana do 

realizacji: 

 

1. TAK 10 PKT 

2. NIE – 0 PKT  

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE: Wspieranie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych i powiatowych 

(maksymalna liczba punktów- 50 PKT, minimalna liczba punktów – 20 PKT) 



inwestycyjnych”  operacji 

ocenie podlega czy 

Wnioskodawca na moment 

złożenia wniosku o przyznanie 

pomocy posiada oferty na 

koszty ujęte w zestawieniu 

rzeczowo-finansowym. 

Kryterium pozwoli stwierdzić, 

że operacja jest przygotowana 

do realizacji na podstawie 

posiadania na dzień złożenia 

wniosku minimum: 

• Prawa do 

dysponowania nieruchomością 

(jeżeli dotyczy), 

• Kosztorysu 

inwestorskiego (jeżeli 

dotyczy), 

• Projektu 

budowlanego (jeżeli dotyczy) 

• Pozwolenia na 

budowę/Zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych 

(jeżeli dotyczy) 

• Innych pozwoleń, 

zezwoleń, decyzji i innych 

dokumentów 

potwierdzających spełnienie 

warunków przyznania pomocy 

(w przypadku, gdy uzyskanie 

ich jest wymagane przez 

odrębne przepisy) – patrz 

instrukcja wypełniania 

wniosku o przyznanie pomocy 

na operacje w ramach 

poddziałania 19.2 

• Ofert cenowych – dla 

operacji „nie inwestycyjnych” 

- 3 oferty dla poszczególnych 

będą realizowane terminowo wizję własnego rozwoju w oparciu o zasoby 

lokalne. 



dostaw ujętych w  zestawieniu 

rzeczowo-finansowym. 

Kryterium weryfikowane w 

oparciu o zapisy we wniosku o 

przyznanie pomocy oraz 

załączników do wniosku 

3. Wpływ realizacji operacji 

na promocję LSR i LGD 

Preferowane będą operacje 

przyczyniające się  do 

promocji LSR i LGD*: 

1) promocja poprzez 

oznaczenie inwestycji tablicą 

informacyjną o realizacji 

przedsięwzięcia w ramach 

LSR i udziale LGD  

2)promocja na stronie www 

wnioskodawcy i/lub 

informacja na materiałach 

powielanych i inne formy 

promocji o realizacji 

przedsięwzięcia w ramach 

LSR i udziale LGD. 

Aby otrzymać punkty należy 

spełnić łącznie oba warunki. 

 

Kryterium weryfikowane w 

oparciu o Oświadczenie 

Wnioskodawcy o planowanej 

formie promocji. 

*Koszt promocji stanowi koszt 

niekwalifikowalny przy 

wniosku o udzielenie wsparcia 

Promocja otrzymanego 

dofinansowania dzięki 

środkom pozyskanym przy 

udziale LGD pozwoli na 

zwiększenie świadomości i 

znajomości Lokalnej Grupy 

Działania, co przyczyni się do 

lepszej realizacji LSR 

Do finansowania wybierane będą projekty, 

zakładające promocję LSR oraz LGD co 

przyczyni się do prawidłowej realizacji  

całej Lokalnej Strategii Rozwoju 

Wnioskodawca: 

 

1. Planuje promocję LSR i 

LGD poprzez oznaczenie 

inwestycji  tablicą  

informacyjną   

o  realizacji przedsięwzięcia  

w ramach LSR i udziale LGD   
i promocję na stronie www  

wnioskodawcy i/lub informacja 

na materiałach powielanych 

 i innych formach promocji 

- 10   PKT 

 

2. Nie zakłada promocji LSR  

i LGD - 0  PKT 

 

 

4. Wnioskodawca zrealizował  

projekty współfinasowane 

ze środków Unii 

Europejskiej  

Ocenie podlega doświadczenie 

wnioskodawcy w realizacji 

projektów 

współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej. 

Kryterium będzie 

weryfikowane  na  podstawie  

Posiadane przez 

wnioskodawcę doświadczenie  

w realizacji  projektów  o  

podobnym     charakterze,  

przyczyni    się    do  

prawidłowej   realizacji  

projektu bez ryzyka zwrotu  

Kryterium przyczyni się do kompleksowej 

realizacji LSR, a tym samym lepszej 

realizacji  Celu szczegółowego I.4 

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 

gospodarki i społeczeństwa poprzez 

intensyfikacje działań służących poprawie 

infrastruktury społeczno-kulturalnej,  

Wnioskodawca zrealizował  

projekty współfinasowane ze 

środków Unii Europejskiej 

 i otrzymał płatność ostateczną: 

1.Dwa i więcej projekty -10 

PKT 

2. Jeden   projekt -5 PKT 



 

 

*Kryterium kluczowe – W przypadku uzyskania równej liczby punktów o kolejności na liście operacji wybranych decyduje ilość punktów uzyskanych w ramach 

kluczowych lokalnych kryteriów wyboru, a następnie kolejność zarejestrowania wniosku o przyznanie pomocy.  

 

 

 

oświadczeń Wnioskodawców,  

potwierdzających 

zrealizowanie projektów. 

środków  finansowych, a  

tym samym  lepszej  realizacji  

LSR 

technicznej i rekreacyjnej oraz wpłynie na 

osiągniecie  Celu ogólnego:  Stworzenie 

miejsca dostatniego życia wspólnoty ludzi 

przedsiębiorczych, skupionych wokół 

partnerskiej współpracy, posiadających 

wizję własnego rozwoju w oparciu o zasoby 

lokalne. 

3. Wnioskodawca    nie  

posiada  doświadczenia  

w realizacji projektów -0 PKT 

5. Wnioskodawca korzystał  

z doradztwa LGD 

Ocenie podlega, czy 

wnioskodawca przed 

złożeniem wniosku o 

przyznanie pomocy i ubiegając 

się o pomoc skorzystał z 

doradztwa prowadzonego 

przez LGD bezpośrednio w 

biurze LGD 

Kryterium  weryfikowane  na  

podstawie dokumentacji LGD 

(karta udzielonego 

doradztwa)) 

Wnioski przygotowane dzięki 

doradztwu przez LGD będą 

lepiej opracowane oraz w 

większym stopniu będą 

realizować założone cele 

LSR.   

Wprowadzenie tego kryterium przyczyni się 

do realizacji i lepszego osiągnięcia 

wszystkich celów strategii 

Wnioskodawca korzystał  

z doradztwa LGD: 

1. TAK – 10 PKT 

2. NIE – 0 PKT 


