
Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia I. „Dobra Widawa” – miejsce atrakcyjnego i smacznego wypoczynku 

Operacje Kryterium Opis Zasady punktacji Punkty Sposób weryfikacji 
wszystkie   

Innowacyjność 
Preferuje operacje innowacyjne, niespotykane w skali 
obszaru objętego strategią (LGD) tj. wykorzystujące 
niepraktykowane dotąd zastosowania zasobów, rozwiązań 
lub nowych metod 
Uwaga! Aby otrzymać punkty w ww. Kryterium 
informacje dotyczące innowacyjności operacji muszą być 
zamieszczone równocześnie w: 
1) części wniosku dot. opisu operacji,  
2) punkcie uzasadniającym zgodności operacji z celami 

LSR i kryteriami wyboru,  
3) dokumencie „Innowacyjność projektu”. 

Ma charakter innowacyjny w skali całego 
obszaru 

2 Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych w: 
1) części wniosku dot. opisu operacji, 
2) punkcie uzasadniającym zgodności 

operacji z celami LSR i kryteriami 
wyboru,  

3) dokumencie „Innowacyjność 
projektu”. 

 
Informacje dotyczące innowacyjności 
operacji podane we wniosku i 
załącznikach muszą być tożsame z 
informacjami zawartymi w dokumencie 
pt.: „Innowacyjność projektu”. 

Ma charakter innowacyjny w skali gminy, 
na terenie której realizowany będzie 

projekt 

1 

Nie ma charakteru innowacyjnego 0 

PDG 
RDG 

Tworzenie 
nowych 

miejsc pracy 

Preferuje operacje, które utworzą większą liczbę miejsc 
pracy niż zakładane w LSR minimum.  
Przez stworzenie miejsca pracy rozumie się zatrudnienie 
na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu  średniorocznie  
oraz odprowadzanie od zatrudnionego (zatrudnionych) 
pełnego zakresu składek z tytułu umowy o pracę 
(dopuszcza się możliwość zatrudnienia kilku osób w 
łącznym wymiarze pełnego etatu - aby przyznano punkt 
należy w sumie stworzyć 1 etat średniorocznie.) 
(Dotyczy operacji  z zakresu podejmowania i rozwijania 
działalności gospodarczej ) 

Tworzy 2 miejsca pracy więcej niż  
zakłada minimum 

3 Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i 

załącznikach 
(szczególnie  w biznesplanie operacji) Tworzy 1 miejsce pracy więcej niż  

zakłada minimum 
1 

Tworzy tyle miejsc pracy ile  
zakłada minimum 

 
0 

wszystkie Zastosowanie 
rozwiązań 

sprzyjających 
ochronie 

środowiska lub 
klimatu 

Preferuje operacje, podczas których zastosowane zostaną 
rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu. 
W przypadku operacji inwestycyjnych, tj. takich, w 
których  zaplanowane są prace budowlane, zakup sprzętu 
trwale związanego z gruntem lub zakup wyposażenia, 
preferowane jest zastosowanie bardziej ekologicznych 
materiałów lub technologii czy przeprowadzenie oceny 
oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji. W  
przypadku operacji miękkich, czyli projektów składanych 
w ramach operacji grantowych,  zakładających min.: 
realizację projektów szkoleniowe, doradczych 
edukacyjnych, itp.  preferowane będą projekty 
przybliżające uczestnikom tematykę ochrony środowiska      
(w tym lokalne zasoby przyrodnicze ) czy 
przeciwdziałania zmianom klimatu. 

Stosuje rozwiązania sprzyjające ochronie 
środowiska lub klimatu 

1 Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i 

załącznikach 
 Nie stosuje rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska lub klimatu 
 

0 



NI Obszar 
realizacji 

 
 
 

Preferuje operacje z zakresu infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej, które realizowane będą na obszarze 
miejscowości do 5 tys. mieszkańców ( Weryfikacji 
podlega stan liczebny mieszkańców danej miejscowości na 
podstawie zaświadczenia wystawionego w gminie nie 
wcześniej niż miesiąc przed terminem złożenia wniosku.) 

Operacja realizowana wyłącznie na 
obszarze miejscowości do 5 tys. 

mieszkańców 

1 Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i 

załącznikach 
Operacja realizowana w całości lub w 

części na obszarze miejscowości powyżej 
5 tys. mieszkańców 

0 

wszystkie Powiązanie z 
innymi 

projektami 

Preferuje operacje powiązane z komplementarnymi 
projektami realizowanymi przez inne podmioty , w 
szczególności w ramach RLKSu,  
 podmioty te muszą reprezentować  inny sektor* niż 
Wnioskodawca 
* Przynależność sektorową określa się w oparciu o 
„Regulamin konkursu na wybór strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” (§ 4 ust.1 pkt 1 
lit. f) wydanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 
lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 
społeczności lokalnej.  
 

Realizacja operacji powiązana jest z co 
najmniej dwoma komplementarnymi 

projektami innego podmiotu, podmiot ten 
musi reprezentować także inny sektor niż 

Wnioskodawca. 
(Poprzez powiązanie rozumie się 
współpracę, która powinna być 

udokumentowana umową lub deklaracją 
współpracy, w/w dokumenty winny 

zawierać minimum oznaczenie stron, 
zakres i czas trwania współpracy. Umowa 
lub deklaracja współpracy  powinna być 
sporządzona w formie pisemnej i zostać 
podpisana przez osoby uprawnione do 

reprezentacji stron.)  

2 
 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i 

załącznikach 
 

Realizacja operacji powiązana jest z 
jednym komplementarnym projektem 
innego podmiotu, , podmiot ten musi 
reprezentować także inny sektor niż 

Wnioskodawca. 
(Poprzez powiązanie rozumie się 
współpracę, która powinna być 

udokumentowana umową lub deklaracją 
współpracy, w/w dokumenty winny 

zawierać minimum oznaczenie stron, 
zakres i czas trwania współpracy. Umowa 
lub deklaracja współpracy  powinna być 
sporządzona w formie pisemnej i zostać 
podpisana przez osoby uprawnione do 

reprezentacji stron.) 

1 

Bez powiązań 0 
wszystkie  Wykorzystanie 

lokalnych 
zasobów 

 

Preferuje operacje, które zachowują lub bazują na 
lokalnym potencjale: 
 kulturalnym (np. tradycje i obrzędy, legendy, 

tradycyjne zawody, zespoły ludowe), 
 historycznym (np. zabytki, fakty i przekazy 

historyczne), 

Realizacja projektu bazuje lub służy 
zachowaniu przynajmniej dwóch ze 

wskazanych potencjałów, tj. kulturalnego, 
historycznego oraz przyrodniczego 

2 Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i 

załącznikach 
 

Realizacja projektu bazuje lub służy 
zachowaniu jednego ze wskazanych 

potencjałów, tj. kulturalnego, 

1 



 przyrodniczym (charakterystyczna dla obszaru flora i 
fauna, w tym gatunki i obszary chronione etc.) 

historycznego oraz przyrodniczego 

Realizacja projektu nie służy zachowaniu 
żadnego z wymienionych potencjałów 

0 

wszystkie     Promocja 
LGD 

Preferuje operacje, mające wpływ na promocje LGD, tj. 
zawierające narzędzia, które zakładają promocję LGD, 
zaplanowane przez Wnioskodawcę  i ujęte we wniosku, w 
części dotyczącej opisu operacji oraz w zestawieniu 
rzeczowo-finansowym 
 

Projekt ma zaplanowane narzędzia 
promocji ujęte w zestawieniu rzeczowo – 
finansowym i opisie operacji(np. ulotka, 
strona internetowa), które  przyczyni się 

do promocji LGD 

1 Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i 

załącznikach 
 
 

Projekt nie ma zaplanowanych narzędzi 
promocyjnych lub planuje promocję LGD 

bezkosztowo 

0 

Wszystkie Powiązanie z 
ofertą 
turystyczną 
obszaru 

Preferuje operacje, w przypadku  których Wnioskodawcy  
przedstawią dokument potwierdzający, że rozwijana w 
związku z realizacją operacji oferta usług i infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej i okołoturystycznej będzie 
związana z  istniejącą na obszarze ofertą turystyczną 

Operacja włączy się w istniejącą na 
obszarze ofertę turystyczną 

2 
 

Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i 

załącznikach 
Operacja nie włączy się w istniejącą na 

obszarze ofertę turystyczną 
0 

RDG Okres 
prowadzenia 
działalności 

gospodarczej 
na obszarze 

wiejskim 
objętym LSR 
przez podmiot 
prowadzący 
działalność 

gospodarczą 
lub jego 
oddział  

Preferuje operacje realizowane na obszarze wiejskim 
objętym LSR przez podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą lub jej oddziały minimum 1 rok. 
Długość okresu prowadzenia działalności gospodarczej na 
terenie wiejskim objętym LSR ustala się w oparciu 
informacje zawarte w rejestrze przedsiębiorców lub w 
Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, tj. biorąc 
pod uwagę, przez jaki czas na tym obszarze 
zarejestrowana jest odpowiednio: siedziba, oddział lub 
miejsce prowadzenia działalności. 
 

Okres prowadzenia działalności 
gospodarczej przez dany podmiot lub jego 
oddział na terenie wiejskim objętym LSR 

wynosi więcej niż 2 lata  

2 Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i 

załącznikach 
 

Okres prowadzenia działalności 
gospodarczej przez dany podmiot lub jego 
oddział na terenie wiejskim objętym LSR 

wynosi od 1 do 2 lat  

1 

Okres prowadzenia działalności 
gospodarczej przez oddział danego 

podmiotu, na terenie wiejskim objętym 
LSR wynosi mniej niż 1 rok 

0 

wszystkie Doradztwo w 
siedzibie LGD* 
(kryterium nie 

dotyczy operacji 
realizowanych 

przez LGD) 

Preferuje operacje, które zostały skonsultowane osobiście 
przez Wnioskodawcę z pracownikami biura LGD Dobra 
Widawa podczas prowadzonego doradztwa w siedzibie 
LGD zgodnie z „Regulaminem doradztwa”. 
Poprzez „osobistą konsultację” rozumie się stawienie się 
osobiście w siedzibie LGD: 
1) Wnioskodawcy, lub 
2) w przypadku osób prawnych, jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej – osób   reprezentujących dany podmiot. 

Operacje, które zostały skonsultowane 
osobiście przez Wnioskodawcę z 

pracownikami biura 

1 Kryterium weryfikowane na postawie 
podstawie informacji zawartych we 

wniosku i rejestrze doradztwa  
Operacje, które nie zostały skonsultowane 

osobiście przez Wnioskodawcę z 
pracownikami biura 

0 

wszystkie Kompletność, 
spójność i 

Preferuje operacje, na które wniosek wraz z załącznikami 
został przygotowany w sposób spójny i przejrzysty, tj. 

Wniosek jest kompletny, spójny i 
przejrzysty 

2 Kryterium weryfikowane na podstawie 
złożonych dokumentów 



przejrzystość 
wniosku 

opisy w poszczególnych częściach wniosku oraz w 
załącznikach są spójne, nie wykluczają się nawzajem, 
zawierają treści, które są powiązane i uzupełniają się 
wzajemnie, dokumenty zostały ułożone, załączniki 
przedstawione w sposób kompletny. 
Aby otrzymać maximum punktów w ww. Kryterium, 
wniosek musi być kompletny, spójny i przejrzysty w dniu 
składania wniosku do LGD. 

Wniosek jest spójny 1 

Wniosek nie jest spójny 0 

Maksymalna liczba punktów dla projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym związane z rozwojem niekomercyjnej infrastruktury: 14 pkt. 
Minimalna liczba punktów (konieczna do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej): 5 pkt. 
Maksymalna liczba punktów dla projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, z wyłączeniem związanych z rozwojem niekomercyjnej infrastruktury: 13 pkt. 
Minimalna liczba punktów (konieczna do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej): 5 pkt. 
Maksymalna liczba punktów dla projektów realizowanych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, w tym związane z rozwojem niekomercyjnej infrastruktury: 14 pkt. 
Minimalna liczba punktów (konieczna do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej): 5 pkt. 
Maksymalna liczba punktów dla projektów realizowanych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, z wyłączeniem związanych z rozwojem niekomercyjnej infrastruktury: 13 
pkt. 
Minimalna liczba punktów (konieczna do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej): 5 pkt. 
Dla operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej: Maksymalna liczba punktów  16 pkt. minimum do osiągnięcia aby operacja znalazła się na liście rankingowej 5pkt. 
Dla operacji z zakresu rozwijania działalności gospodarczej: Maksymalna liczba punktów 18 pkt. minimum do osiągnięcia aby operacja znalazła się na liście rankingowej 5 pkt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia II. Wsparcie tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze „Dobrej Widawy” 

Operacje Kryterium Opis Zasady punktacji Punkty Sposób weryfikacji 

wszystkie Innowacyjność Preferuje operacje innowacyjne, niespotykane w skali 
obszaru objętego strategią (LGD) tj. wykorzystujące 
niepraktykowane dotąd zastosowania zasobów, rozwiązań 
lub nowych metod 
(Uwaga! Aby otrzymać punkty w ww. Kryterium 
informacje dotyczące innowacyjności operacji muszą być 
zamieszczone równocześnie w: 

1)  części wniosku dot. opisu operacji,  
2)  punkcie uzasadniającym zgodności operacji z 

celami LSR i kryteriami wyboru,  
3)  dokumencie „Innowacyjność projektu”.) 

Ma charakter innowacyjny w skali całego 
obszaru 

2 Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych w: 
1)  części wniosku dot. opisu operacji, 
2)  punkcie uzasadniającym zgodności 

operacji z celami LSR i kryteriami 
wyboru,  

3)  dokumencie „Innowacyjność 
projektu”. 

 
Informacje dotyczące innowacyjności 
operacji podane we wniosku i 
załącznikach muszą być tożsame z 
informacjami zawartymi w dokumencie 

pt.: „Innowacyjność projektu”. 

Ma charakter innowacyjny w skali gminy, 
na terenie której realizowany będzie 

projekt 

1 

Nie ma charakteru innowacyjnego 0 

PDG 
RDG 

Tworzenie 
nowych 

miejsc pracy 

Preferuje operacje, które utworzą większą liczbę miejsc 
pracy niż zakładane w LSR minimum.  
Przez stworzenie miejsca pracy rozumie się zatrudnienie 
na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu  średniorocznie  
oraz odprowadzanie od zatrudnionego (zatrudnionych) 
pełnego zakresu składek z tytułu umowy o pracę 
(dopuszcza się możliwość zatrudnienia kilku osób w 
łącznym wymiarze pełnego etatu - aby przyznano punkt 
należy w sumie stworzyć 1 etat średniorocznie.) 
(Dotyczy operacji  z zakresu podejmowania i rozwijania 
działalności gospodarczej ) 

Tworzy 2 miejsca pracy więcej niż  
zakłada minimum 

3 Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i 

załącznikach 
(szczególnie  w biznesplanie operacji) Tworzy 1 miejsce pracy więcej niż  

zakłada minimum 
1 

Tworzy tyle miejsc pracy ile  
zakłada minimum 

0 

PDG 
 

Zaspokojenie 
potrzeb grup 
defaworyzo-
wanych na 

rynku pracy 

Operacja związana z podejmowaniem działalności 
gospodarczej realizowana jest przez przedstawiciela jednej 
ze wskazanych w LSR grup defaworyzowanych na 
lokalnym rynku pracy, planuje utworzenie przynajmniej 
jednego miejsca pracy, w ramach którego przez okres 
realizacji operacji i zachowania jej trwałości zatrudniona 
będzie osoba ze wskazanych w LSR grup 
defaworyzowanych 

Operacja jest realizowana przez 
przedstawiciela grup defaworyzowanych i  

tworzy minimum 1 miejsce pracy dla 
przedstawiciela z grup defaworyzowanych 

2 Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i 

załącznikach 
(szczególnie  w biznesplanie operacji) 

Operacja  jest realizowana przez 
przedstawiciela grup de faworyzowanych 

lub operacja planuje utworzenie 
przynajmniej jednego miejsca pracy dla 

przedstawiciela z grup defaworyzowanych 

1 

Operacja nie jest realizowana przez 
przedstawiciela grup defaworyzowanych  i 

nie tworzy miejsce pracy dla 
przedstawiciela z grup defaworyzowanych 

0 

RDG Zaspokojenie 
potrzeb grup 
defaworyzo-

Operacja związana z rozwijaniem działalności 
gospodarczej planuje utworzenie przynajmniej jednego 
miejsca pracy, w ramach którego przez okres realizacji 

Operacja przewiduje utworzenie 
przynajmniej dwóch miejsc pracy dla osób 

z grup defaworyzowanych 

3 Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i 

załącznikach 



wanych na 
rynku pracy 

operacji i zachowania jej trwałości zatrudniona będzie 
osoba ze wskazanych w LSR grup defaworyzowanych 

Operacja przewiduje utworzenie jednego 
miejsca pracy dla osoby z grup 

defaworyzowanych 

1 (szczególnie  w biznesplanie operacji) 

Operacja nie przewiduje utworzenia 
miejsca pracy dla osoby z grup 

defaworyzowanych 

0 

PDG 
RDG 

Rozwijany 
zakres usług 

Preferuje operacje, które w ramach  podejmowania 
działalności gospodarczej oraz rozwijania działalności 
gospodarczej jako główne PKD działalności wskazały 
PKD zgodne z preferowanym zakresem wskazanym w 
LSR 

Operacja planuje rozwijanie usług 
wskazanych jako priorytetowe w LSR 

2 Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i 

załącznikach 
(szczególnie  w biznesplanie operacji) 

Operacja planuje rozwijanie innych usług 
niż te wskazane jako priorytetowe w LSR 

0 

wszystkie  Wykorzystanie 
lokalnych 
zasobów 

 

Preferuje operacje, które zachowują lub bazują na 
lokalnym potencjale: 
 kulturalnym (np. tradycje i obrzędy, legendy, 

tradycyjne zawody, zespoły ludowe), 
 historycznym (np. zabytki, fakty i przekazy 

historyczne), 
 przyrodniczym (charakterystyczna dla obszaru flora i 

fauna, w tym gatunki i obszary chronione etc.) 

Realizacja projektu bazuje lub służy 
zachowaniu przynajmniej dwóch ze 

wskazanych potencjałów, tj. kulturalnego, 
historycznego oraz przyrodniczego 

2 
 

Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i 

załącznikach 
 

Realizacja projektu bazuje lub służy 
zachowaniu jednego ze wskazanych 

potencjałów, tj. kulturalnego, 
historycznego oraz przyrodniczego 

1 

Realizacja projektu nie służy zachowaniu 
żadnego z wymienionych potencjałów 

0 

wszystkie   Promocja 
LGD 

Preferuje operacje, mające wpływ na promocje LGD, tj. 
zawierające narzędzia, które zakładają promocję LGD, 
zaplanowane przez Wnioskodawcę  i ujęte we wniosku, w 
części dotyczącej opisu operacji oraz w zestawieniu 
rzeczowo-finansowym 

 

Projekt ma zaplanowane narzędzia 
promocji ujęte w zestawieniu rzeczowo – 
finansowym i opisie operacji(np. ulotka, 
strona internetowa), które  przyczyni się 

do promocji LGD 

1 Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i 

załącznikach 
 
 

Projekt nie ma zaplanowanych narzędzi 
promocyjnych lub planuje promocję LGD 

bezkosztowo 

0 

RDG Okres 
prowadzenia 
działalności 

gospodarczej 
na obszarze 

wiejskim 
objętym LSR 
przez podmiot 
prowadzący 
działalność 

gospodarczą 
lub jego 
oddział 

Preferuje operacje realizowane na obszarze wiejskim 
objętym LSR przez podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą lub jej oddziały minimum 1 rok. 
Długość okresu prowadzenia działalności gospodarczej na 
terenie wiejskim objętym LSR ustala się w oparciu 
informacje zawarte w rejestrze przedsiębiorców lub w 
Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, tj. biorąc 
pod uwagę, przez jaki czas na tym obszarze 
zarejestrowana jest odpowiednio: siedziba, oddział lub 
miejsce prowadzenia działalności. 

Okres prowadzenia działalności 
gospodarczej przez dany podmiot lub jego 
oddział na terenie wiejskim objętym LSR 

wynosi więcej niż 2 lata  

2 Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i 

załącznikach 
 

Okres prowadzenia działalności 
gospodarczej przez dany podmiot lub jego 
oddział na terenie wiejskim objętym LSR 

wynosi od 1 do 2 lat  

1 

Okres prowadzenia działalności 
gospodarczej przez oddział danego 

podmiotu, na terenie wiejskim objętym 
LSR wynosi mniej niż 1 rok 

0 



wszystkie Doradztwo w 
siedzibie LGD 

Preferuje operacje, które zostały skonsultowane osobiście 
przez Wnioskodawcę z pracownikami biura LGD Dobra 
Widawa podczas prowadzonego doradztwa w siedzibie 
LGD zgodnie z „Regulaminem doradztwa”. 
Poprzez „osobistą konsultację” rozumie się stawienie się 
osobiście w siedzibie LGD: 
1)  Wnioskodawcy, lub 
2)  w przypadku osób prawnych, jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej – osób   reprezentujących dany podmiot. 

Operacje, które zostały skonsultowane 
osobiście przez Wnioskodawcę z 

pracownikami biura 

1 Kryterium weryfikowane na postawie 
podstawie informacji zawartych we 

wniosku i rejestrze doradztwa  
Operacje, które nie zostały skonsultowane 

osobiście przez Wnioskodawcę z 
pracownikami biura 

0 

wszystkie Kompletność, 
spójność i 

przejrzystość 
wniosku 

Preferuje operacje, na które wniosek wraz z załącznikami 
został przygotowany w sposób spójny i przejrzysty, tj. 
opisy w poszczególnych częściach wniosku oraz w 
załącznikach są spójne, nie wykluczają się nawzajem, 
zawierają treści, które są powiązane i uzupełniają się 
wzajemnie, dokumenty zostały ułożone, załączniki 
przedstawione w sposób kompletny. 
Aby otrzymać maximum punktów w ww. Kryterium, 
wniosek musi być kompletny, spójny i przejrzysty w dniu 
składania wniosku do LGD. 

Wniosek jest kompletny, spójny i 
przejrzysty 

2 Kryterium weryfikowane na podstawie 
złożonych dokumentów 

Wniosek jest spójny 1 

Wniosek nie jest spójny 0 

Maksymalna liczba punktów dla projektów z zakresu podejmowania działalności gospodarczej 15, minimum do osiągnięcia aby operacja znalazła się na liście rankingowej 5 pkt. 
Maksymalna liczba punktów  dla projektów z zakresu rozwoju działalności gospodarczej18 minimum do osiągnięcia aby operacja znalazła się na liście rankingowej 5pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcie III. Rekreacja „Dobrej Widawy”. 

Operacje Kryterium Opis Zasady pkt. pkt. Sposób weryfikacji 

wszystkie Innowacyjność Preferuje operacje innowacyjne, niespotykane w skali obszaru objętego 
strategią (LGD) tj. wykorzystujące niepraktykowane dotąd 
zastosowania zasobów, rozwiązań lub nowych metod 
Uwaga! Aby otrzymać punkty w ww. Kryterium informacje dotyczące 
innowacyjności operacji muszą być zamieszczone równocześnie w: 
4) części wniosku dot. opisu operacji,  
5) punkcie uzasadniającym zgodności operacji z celami LSR i 

kryteriami wyboru,  
6) dokumencie „Innowacyjność projektu”. 
 

Ma charakter innowacyjny w skali całego 
obszaru 

2 Kryterium weryfikowane na 
podstawie informacji 
zawartych we wniosku w 
części dotyczącej opisu 
operacji i załącznikach do 
wniosku.  w: 
1)  części wniosku dot. 

opisu operacji, 
2)  punkcie uzasadniającym 

zgodności operacji z 
celami LSR i kryteriami 
wyboru,  

3)  dokumencie 
„Innowacyjność 
projektu”. 

 
Informacje dotyczące 
innowacyjności operacji 
podane we wniosku i 
załącznikach muszą być 
tożsame z informacjami 
zawartymi w dokumencie 
pt.: „Innowacyjność 
projektu”. 

Ma charakter innowacyjny w skali gminy, 
na terenie której realizowany będzie 
projekt 

1 

Nie ma charakteru innowacyjnego 0 

wszystkie Zastosowanie 
rozwiązań 
sprzyjających 
ochronie 
środowiska lub 
klimatu 

Preferuje operacje, podczas których zastosowane zostaną rozwiązania 
sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu. W przypadku operacji 
inwestycyjnych, tj. takich, w których  zaplanowane są prace 
budowlane, zakup sprzętu trwale związanego z gruntem lub zakup 
wyposażenia , preferowane jest zastosowanie bardziej ekologicznych 
materiałów lub technologii czy przeprowadzenie oceny oddziaływania 
na środowisko planowanej inwestycji. W  przypadku operacji 
miękkich, czyli projektów składanych w ramach operacji grantowych,  
zakładających min.: realizację projektów szkoleniowe, doradczych 
edukacyjnych, itp. preferowane będą projekty przybliżające 
uczestnikom tematykę ochrony środowiska (w tym lokalne zasoby 
przyrodnicze ) czy przeciwdziałania zmianom klimatu. 

Stosuje rozwiązania sprzyjające ochronie 
środowiska lub klimatu 

1 Kryterium weryfikowane na 
podstawie informacji 
zawartych we wniosku i 
załącznikach 

Nie stosuje rozwiązań sprzyjających 
ochronie środowiska lub klimatu 

0 

NI Obszar 
realizacji 

Preferuje operacje z zakresu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, 
które realizowane będą na obszarze miejscowości do 5 tys. 
mieszkańców (Weryfikacji podlega stan liczebny mieszkańców danej 
miejscowości na podstawie zaświadczenia wystawionego w gminie nie 
wcześniej niż miesiąc przed terminem złożenia wniosku.) 

Operacja realizowana wyłącznie na 
obszarze miejscowości do 5 tys. 
mieszkańców 

1 Kryterium weryfikowane na 
podstawie informacji 
zawartych we wniosku i 
załącznikach Operacja realizowana w całości lub w 

części na obszarze miejscowości powyżej 
0 



5 tys. mieszkańców 

wszystkie Powiązanie z 
innymi 
projektami 

Preferuje operacje powiązane z komplementarnymi projektami 
realizowanymi przez inne podmioty, w szczególności w ramach 
RLKSu, podmioty te muszą reprezentować inny sektor* niż 
Wnioskodawca 
 
* Przynależność sektorową określa się w oparciu o „Regulamin 
konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” (§ 4 ust.1 pkt 1 lit. f) wydanym w oparciu o przepisy 
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 
społeczności lokalnej. 

Realizacja operacji powiązana jest z co 
najmniej dwoma komplementarnymi 
projektami innego podmiotu, podmiot ten 
musi reprezentować także inny sektor niż 
Wnioskodawca. 

(Poprzez powiązanie rozumie się 
współpracę, która powinna być 
udokumentowana umową lub deklaracją 
współpracy, w/w dokumenty winny 
zawierać minimum oznaczenie stron, 
zakres i czas trwania współpracy. Umowa 
lub deklaracja współpracy  powinna być 
sporządzona w formie pisemnej i zostać 
podpisana przez osoby uprawnione do 
reprezentacji stron.) 

2 Kryterium weryfikowane na 
podstawie informacji 
zawartych we wniosku i 
załącznikach 

Realizacja operacji powiązana jest z 
jednym komplementarnym projektem 
innego podmiotu, , podmiot ten musi 
reprezentować także inny sektor niż 
Wnioskodawca. 
(Poprzez powiązanie rozumie się 
współpracę, która powinna być 
udokumentowana umową lub deklaracją 
współpracy, w/w dokumenty winny 
zawierać minimum oznaczenie stron, 
zakres i czas trwania współpracy. Umowa 
lub deklaracja współpracy  powinna być 
sporządzona w formie pisemnej i zostać 
podpisana przez osoby uprawnione do 
reprezentacji stron.) 

1 

Bez powiązań 0 

wszystkie Wykorzystanie 
lokalnych 
zasobów 

Preferuje operacje, które zachowują lub bazują na lokalnym potencjale: 
 kulturalnym (np. tradycje i obrzędy, legendy, tradycyjne zawody, 

zespoły ludowe), 
 historycznym (np. zabytki, fakty i przekazy historyczne), 
 przyrodniczym (charakterystyczna dla obszaru flora i fauna, w 

tym gatunki i obszary chronione etc.) 

Realizacja projektu bazuje lub służy 
zachowaniu przynajmniej dwóch ze 
wskazanych potencjałów, tj. kulturalnego, 
historycznego oraz przyrodniczego 

2 Kryterium weryfikowane na 
podstawie informacji 
zawartych we wniosku i 
załącznikach 

Realizacja projektu bazuje lub służy 
zachowaniu jednego ze wskazanych 
potencjałów, tj. kulturalnego, 
historycznego oraz przyrodniczego 

1 

Realizacja projektu nie służy zachowaniu 
żadnego z wymienionych potencjałów 

0 



wszystkie Wielkość 
wkładu 

własnego 

Preferuje operacje, które starać się będą o dofinansowanie kosztów 
kwalifikowanych na niższym poziomie procentowym wsparcia niż 
przewidziany dla danego wnioskodawcy  realizującego operacje  w 
przepisach prawa . 
(W ramach projektów grantowych maksymalne dofinansowanie jest 
możliwe w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych. Preferować 
należy wnioskodawców, którzy starać się będą o mniejszy procent 
dofinansowania projektów). 

Wnioskodawca zapewni wkład własny 
finansowy, czyli będzie wnioskował o 
niższy poziom procentowy 
dofinansowania niż określony w 
przepisach prawa 

1 Kryterium weryfikowane na 
podstawie informacji 
zawartych we wniosku i 
załącznikach 

Wnioskodawca starać się będzie o 
maksymalne dofinansowanie 

0 

wszystkie Doradztwo w 
siedzibie LGD 

Preferuje operacje, które zostały skonsultowane osobiście przez 
Wnioskodawcę z pracownikami biura LGD Dobra Widawa podczas 
prowadzonego doradztwa w siedzibie LGD zgodnie z „Regulaminem 
doradztwa”. 
Poprzez „osobistą konsultację” rozumie się stawienie się osobiście w 
siedzibie LGD: 
3) Wnioskodawcy, lub 
4) w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej – osób   reprezentujących 
dany podmiot. 

Operacje, które zostały skonsultowane 
osobiście przez Wnioskodawcę z 
pracownikami biura 

1 Kryterium weryfikowane na 
postawie podstawie 
informacji zawartych we 
wniosku i rejestrze 
doradztwa Operacje, które nie zostały skonsultowane 

osobiście przez Wnioskodawcę z 
pracownikami biura 

0 

wszystkie Kompletność, 
spójność i 

przejrzystość 
wniosku 

Preferuje operacje, na które wniosek wraz z załącznikami został 
przygotowany w sposób spójny i przejrzysty, tj. opisy w 
poszczególnych częściach wniosku oraz w załącznikach są spójne, nie 
wykluczają się nawzajem, zawierają treści, które są powiązane i 
uzupełniają się wzajemnie, dokumenty zostały ułożone, załączniki 
przedstawione w sposób kompletny. 
Aby otrzymać maximum punktów w ww. Kryterium, wniosek musi 
być kompletny, spójny i przejrzysty w dniu składania wniosku do 
LGD. 

Wniosek jest kompletny, spójny i 
przejrzysty 

2 Kryterium weryfikowane na 
podstawie złożonych 
dokumentów 

Wniosek jest spójny 1 

Wniosek nie jest spójny 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksymalna liczba  punktów dla projektów spoza sektora finansów publicznych 11, minimum do osiągnięcia aby operacja znalazła się na liście rankingowej 4 pkt. 

Maksymalna liczba punktów dla podmiotów z sektora finansów publicznych 12, minimum do osiągnięcia aby operacja znalazła się na liście rankingowej  4 pkt. 



Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcie VI. „Dobra Widawa” nasze dziedzictwo i tożsamość 

 Kryterium Opis Zasady pkt. Punkty Sposób weryfikacji 

wszystkie  Aktywizacja 
mieszkańców 

Preferuje operacje, które aktywizują większą liczbę 
mieszkańców 
(Przez aktywizację rozumie się udział w działaniach 
zaplanowanych przez wnioskodawcę takich jak 
szkolenia, warsztaty, imprezy, wydarzenia artystyczne 
itp.) 

W ramach operacji zaktywizowanych zostanie 
przynajmniej 40 mieszkańców z co najmniej 2 
miejscowości 

2 Kryterium weryfikowane na 
podstawie informacji zawartych 

we wniosku i załącznikach 
W ramach operacji zaktywizowanych zostanie 
przynajmniej 20 mieszkańców z 1 
miejscowości 

1 

Operacja zakłada aktywizację mniej niż 20 
osób 

0 

wszystkie Innowacyjność Preferuje operacje innowacyjne, niespotykane w skali 
obszaru objętego strategią (LGD) tj. wykorzystujące 
niepraktykowane dotąd zastosowania zasobów, 
rozwiązań lub nowych metod 
(Uwaga! Aby otrzymać punkty w ww. Kryterium 
informacje dotyczące innowacyjności operacji muszą 
być zamieszczone równocześnie w: 

1)  części wniosku dot. opisu operacji,  
2)  punkcie uzasadniającym zgodności operacji z 

celami LSR i kryteriami wyboru,  
3)  dokumencie „Innowacyjność projektu”.) 

Ma charakter innowacyjny w skali całego 
obszaru 

2 Kryterium weryfikowane na 
podstawie informacji zawartych 
w: 
1)  części wniosku dot. opisu 

operacji, 
2)  punkcie uzasadniającym 

zgodności operacji z celami 
LSR i kryteriami wyboru,  

3)  dokumencie „Innowacyjność 
projektu”. 

 
Informacje dotyczące 
innowacyjności operacji podane 
we wniosku i załącznikach muszą 
być tożsame z informacjami 
zawartymi w dokumencie 
pt.: „Innowacyjność projektu”. 

Ma charakter innowacyjny w skali gminy, na 
terenie której realizowany będzie projekt 

1 

Nie ma charakteru innowacyjnego 0 

wszystkie Zastosowanie 
rozwiązań 

sprzyjających 
ochronie 

środowiska lub 
klimatu 

Preferuje operacje, podczas których zastosowane zostaną 
rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub 
klimatu. W przypadku operacji inwestycyjnych, tj. 
takich, w których  zaplanowane są prace budowlane, 
zakup sprzętu trwale związanego z gruntem lub zakup 
wyposażenia, preferowane jest zastosowanie bardziej 
ekologicznych materiałów lub technologii czy 
przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko 
planowanej inwestycji. W  przypadku operacji miękkich, 
czyli projektów składanych w ramach operacji 
grantowych,  zakładających min.: realizację projektów 
szkoleniowe, doradczych edukacyjnych, itp.  
preferowane będą projekty przybliżające uczestnikom 
tematykę ochrony środowiska (w tym lokalne zasoby 

Stosuje rozwiązania sprzyjające ochronie 
środowiska lub klimatu 

1 Kryterium weryfikowane na 
podstawie informacji zawartych 

we wniosku i załącznikach 

Nie stosuje rozwiązań sprzyjających ochronie 
środowiska lub klimatu 

0 



przyrodnicze) czy przeciwdziałania zmianom klimatu. 

wszystkie Powiązanie z 
innymi 

projektami 

Preferuje operacje powiązane z komplementarnymi 
projektami realizowanymi przez inne podmioty, w 
szczególności w ramach RLKSu, podmioty te muszą 
reprezentować  inny sektor* niż Wnioskodawca 
* Przynależność sektorową określa się w oparciu o 
„Regulamin konkursu na wybór strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” (§ 4 ust.1 pkt 
1 lit. f) wydanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 
lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 
społeczności lokalnej.  
 

Realizacja operacji powiązana jest z co 
najmniej dwoma komplementarnymi 
projektami innego podmiotu, podmiot ten 
musi reprezentować także inny sektor niż 
Wnioskodawca. 
(Poprzez powiązanie rozumie się współpracę, 
która powinna być udokumentowana umową 
lub deklaracją współpracy, w/w dokumenty 
winny zawierać minimum oznaczenie stron, 
zakres i czas trwania współpracy. Umowa lub 
deklaracja współpracy  powinna być 
sporządzona w formie pisemnej i zostać 
podpisana przez osoby uprawnione do 
reprezentacji stron.) 

2 Kryterium weryfikowane na 
podstawie informacji zawartych 

we wniosku i załącznikach 

Realizacja operacji powiązana jest z jednym 
komplementarnym projektem innego 
podmiotu, podmiot ten musi reprezentować 
także inny sektor niż Wnioskodawca. 
(Poprzez powiązanie rozumie się współpracę, 
która powinna być udokumentowana umową 
lub deklaracją współpracy, w/w dokumenty 
winny zawierać minimum oznaczenie stron, 
zakres i czas trwania współpracy. Umowa lub 
deklaracja współpracy  powinna być 
sporządzona w formie pisemnej i zostać 
podpisana przez osoby uprawnione do 
reprezentacji stron.) 

1 

Bez powiązań 0 

wszystkie Wykorzystanie 
lokalnych 
zasobów 

Preferuje operacje, które zachowują lub bazują na 
lokalnym potencjale: 
 kulturalnym (np. tradycje i obrzędy, legendy, 

tradycyjne zawody, zespoły ludowe), 
 historycznym (np. zabytki, fakty i przekazy 

historyczne), 
 przyrodniczym (charakterystyczna dla obszaru flora 

Realizacja projektu bazuje lub służy 
zachowaniu przynajmniej dwóch ze 
wskazanych potencjałów, tj. kulturalnego, 
historycznego oraz przyrodniczego 

2 Kryterium weryfikowane na 
podstawie informacji zawartych 

we wniosku i załącznikach 

Realizacja projektu bazuje lub służy 
zachowaniu jednego ze wskazanych 
potencjałów, tj. kulturalnego, historycznego 
oraz przyrodniczego 

1 



i fauna, w tym gatunki i obszary chronione etc.) Realizacja projektu nie służy zachowaniu 
żadnego z wymienionych potencjałów 

0 

wszystkie Wielkość 
wkładu 

własnego 

Preferuje operacje, które starać się będą o 
dofinansowanie kosztów kwalifikowanych na niższym 
poziomie procentowym wsparcia niż przewidziany dla 
danego wnioskodawcy realizującego operacje w 
przepisach prawa . 
(W ramach projektów grantowych maksymalne 
dofinansowanie jest możliwe w wysokości 100% 
kosztów kwalifikowalnych. Preferować należy 
wnioskodawców, którzy starać się będą o mniejszy 
procent dofinansowania projektów). 

Wnioskodawca zapewni wkład własny 
finansowy, czyli będzie wnioskował o niższy 

poziom procentowy dofinansowania niż 
określony w przepisach prawa 

1 Kryterium weryfikowane na 
podstawie informacji zawartych 

we wniosku i załącznikach 

Wnioskodawca starać się będzie o 
maksymalne dofinansowanie 

0 

wszystkie Doradztwo w 
siedzibie LGD 

Preferuje operacje, które zostały skonsultowane 
osobiście przez Wnioskodawcę z pracownikami biura 
LGD Dobra Widawa podczas prowadzonego doradztwa 
w siedzibie LGD zgodnie z „Regulaminem doradztwa”. 
Poprzez „osobistą konsultację” rozumie się stawienie się 
osobiście w siedzibie LGD: 
1)  Wnioskodawcy, lub 
2)  w przypadku osób prawnych, jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej – osób   reprezentujących dany podmiot. 

Operacje, które zostały skonsultowane 
osobiście przez Wnioskodawcę z 

pracownikami biura 

1 Kryterium weryfikowane na 
postawie podstawie informacji 

zawartych we wniosku i rejestrze 
doradztwa 

Operacje, które nie zostały skonsultowane 
osobiście przez Wnioskodawcę z 

pracownikami biura 

0 

wszystkie Kompletność, 
spójność i 

przejrzystość 
wniosku 

Preferuje operacje, na które wniosek wraz z 
załącznikami został przygotowany w sposób spójny i 
przejrzysty, tj. opisy w poszczególnych częściach 
wniosku oraz w załącznikach są spójne, nie wykluczają 
się nawzajem, zawierają treści, które są powiązane i 
uzupełniają się wzajemnie, dokumenty zostały ułożone, 
załączniki przedstawione w sposób kompletny. 
Aby otrzymać maximum punktów w ww. Kryterium, 
wniosek musi być kompletny, spójny i przejrzysty w 
dniu składania wniosku do LGD. 

Wniosek jest kompletny, spójny i przejrzysty 2 Kryterium weryfikowane na 
podstawie złożonych dokumentów 

Wniosek jest spójny 1 

Wniosek nie jest spójny 0 

 
 
 Maksymalna liczba punktów – 13 pkt, minimum do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście 

rankingowej 4 pkt. 


