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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 
 

Lokalne kryteria wyboru operacji – wyjaśnienie* 

 
Uzasadnienie spełnienia kryteriów należy wpisać w polach dotyczących uzasadnienia zgodności operacji z celami LSR i lokalnych 

kryteriów wyboru operacji oraz w szczegółowym opisie danej operacji.  

Weryfikacja kryteriów jest dokonywana na podstawie zapisów we wniosku o przyznanie pomocy/powierzenie grantu uwzględniając przy 

tym w szczególności zakres rzeczowo-finansowy operacji. 

 

Lokalne kryteria wyboru  Wyjaśnienie do kryterium  

Nazwa kryterium Punktacja 

Innowacyjność  

Ma charakter innowacyjny – 2 pkt. 

Nie ma charakteru innowacyjnego – 0 pkt. 

 

Operacja ma charakter innowacyjny, jeżeli jest zgodna z definicją 

innowacyjności zawartej w LSR, a mianowicie: Innowacja to 

wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub 

usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, zastosowanie 

nowej technologii i/lub nowego sposobu wykorzystywania zasobów 

społecznych, kulturowych, przyrodniczych i/lub historycznych na 

obszarze objętym działaniem LGD.   

Ocena kryterium każdorazowo zależy od specyfiki projektu i jest 

rozpatrywane indywidualnie. 

Zastosowanie 

rozwiązań 

sprzyjających ochronie 

środowiska lub 

klimatu 

Stosuje rozwiązania sprzyjające ochronie 

środowiska lub klimatu – 2 pkt. 

Nie stosuje rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu – 0 pkt. 

Za rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu 

przyznawane są punkty jeżeli realizacja operacji pozytywnie 

wpłynie na środowisko naturalne lub klimat. 

W szczególności projekty, w ramach których przewidziano 

rozwiązania bezpośrednio oddziaływujące na daną dziedzinę w 

sposób jednoznaczny. Zmniejszenie emisji szkodliwych substancji 

do atmosfery, zmniejszenie zapotrzebowania na energię, dbałość o 

środowisko naturalne czy też edukacja ekologiczna musi wynikać z 
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charakterystyki projektu, a zapisy zawarte we wniosku powinny być 

spójne. 

Ponadto z zakresu rzeczowego operacji powinno wynikać, że takie 

rozwiązania zostaną zastosowane, wielkość nakładów 

ponoszonych na osiągnięcie danych rozwiązań jest oceniana 

każdorazowo w sposób kompleksowy i indywidualny. 

W przypadku operacji z zakresu przedsiębiorczości kryterium 

będzie oceniane biorąc pod uwagę specyfikę danej działalności. 

Ocena kryterium każdorazowo zależy od specyfiki projektu i jest 

rozpatrywane indywidualnie. 

Obszar realizacji 

(dotyczy operacji 

niezwiązanych z 

rozwojem 

przedsiębiorczości) 

Operacja realizowana wyłącznie na obszarze 

miejscowości do 5 tys. mieszkańców – 2 pkt. 

Operacja realizowana w całości lub części na 

obszarze miejscowości powyżej 5 tys. 

mieszkańców – 0 pkt. 

Punkty są przyznawane w przypadku realizacji operacji na obszarze 

do 5 tyś. mieszkańców. 

Kryterium nie wymaga dodatkowych wyjaśnienia. 

Powiązanie z innymi 

projektami 

Realizacja operacji powiązana jest z co 

najmniej jednym komplementarnym projektem 

innego podmiotu i planuje współpracę 

międzysektorową – 2 pkt. 

Realizacja operacji powiązana jest z jednym 

komplementarnym projektem innego podmiotu 

– 1 pkt. 

Bez powiązań – 0 pkt. 

Powiązanie z projektem innego podmiotu będzie uznawane w 

przypadku, gdy zaplanowana zostanie współpraca z podmiotem, 

który zrealizował już projekty współfinansowane ze źródeł 

zewnętrznych. Przez powiązanie rozumie się udokumentowanie 

powiązania z projektami zrealizowanymi (szczególnie w ramach 

PROW 2007-2013,  RPO 2007-2013). 

Współpraca międzysektorowa jest uznawana w przypadku, gdy 

pomiot składający wniosek planuje współpracę z podmiotem 

reprezentującym inny sektor np. przedsiębiorca będzie 

współpracował z organizacją pozarządową (udokumentowanie 

współpracy z innymi sektorami w realizacji planowanego projektu). 

Wyróżnia się sektor: publiczny, społeczny i gospodarczy. 

Należy spełnić obydwa warunki łącznie w zakresie „powiązania” 

oraz „współpracy” by otrzymać 2 pkt. 

Kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów we wniosku o 

przyznanie pomocy/powierzenie grantu. 

Tworzenie nowych 
Tworzy 3 miejsca pracy – 5 pkt Punkty są przyznawane jeżeli operacja przewiduje utworzenie i 

utrzymanie średniorocznie nowych miejsc pracy na wymagany okres 
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miejsc pracy 

(dotyczy operacji 

związanych z 

rozwojem 

przedsiębiorczości) 

Tworzy 2 miejsca pracy – 3 pkt 

Tworzy 1 miejsce pracy – 1 pkt 

na umowę o pracę. 

W przypadku osób planujących podjęcie we własnym imieniu 

działalności gospodarczej za utworzenie 1 miejsca pracy brane jest 

pod uwagę również samozatrudnienie. Wobec powyższego 

osiągnięcie maksimum punktów zostanie przyznane w przypadku, 

gdy taka osoba zaplanuje utworzenie kolejnych dwóch etatów.  

Osoba otrzymująca wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej 

zobowiązuje się m.in. do utrzymania utworzonych miejsc pracy 

do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności 

końcowej. 

Osoba/podmiot otrzymująca wsparcie na rozwijanie działalności 

gospodarczej zobowiązuje się m.in. do utrzymania miejsc pracy, 

w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji 

operacji, do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności 

końcowej. 

Zaspokajanie potrzeb 

grup 

defaworyzowanych na 

rynku pracy  

(dotyczy operacji 

związanych z 

rozwojem 

przedsiębiorczości) 

Operacja jest realizowana przez osobę z grup 

defaworyzowanych 

 – 11 pkt. 

Operacja nie jest realizowana przez  

przedstawiciela grup defaworyzowanych 

 – 0 pkt. 

Dotyczy operacji Rozpoczęcia Działalności 

Gospodarczej 

LUB 

Operacja przewiduje utworzenie przynajmniej 

dwóch miejsc pracy dla osób z grup 

defaworyzowanych  – 9 pkt. 

Operacja przewiduje utworzenie jednego 

Do grup defaworyzowanych należą: 

 osoby do 25 roku życia; 

 osoby powyżej 50 roku życia; 

  osoby długotrwale bezrobotne i posiadające niskie 

kwalifikacje zawodowe; 

 osoby samotnie wychowujące dzieci; 

 kobiety. 

W przypadku podejmowania działalności gospodarczej punkty za 

spełnienie kryterium są przyznawane w przypadku, gdy osoba 

planująca założenie działalności gospodarczej należy do jednej z 

w/w grup. 

Status osoby, jako należącej do grupy defaworyzowanej, 

weryfikowany jest w dniu złożenia wniosku. 

W przypadku rozwijania działalności gospodarczej punkty są 

przyznawane jeżeli przedsiębiorca planuje zatrudnienie osób 

należących do w/w grup.  
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miejsca pracy dla osoby z grup 

defaworyzowanych  – 5 pkt. 

Operacja nie przewiduje utworzenia miejsca 

pracy dla osoby z grup defaworyzowanych – 0 

pkt. 

Dotyczy operacji Rozwijania Działalności 

Gospodarczej 

Rozwijany zakres 

usług 

(dotyczy operacji 

związanych z 

rozwojem 

przedsiębiorczości) 

 

Operacja planuje rozwijanie usług wskazanych 

jako priorytetowe w LSR – 3 pkt. 

 

Operacja planuje rozwijanie innych usług niż te 

wskazane jako priorytetowe w LSR – 0 pkt. 

W LSR wskazane zostały następujące usługi priorytetowe na 

obszarze LGD: 

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej 

nieskalsyfikowany; 

52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;  

56.10.A Restauracje i inne placówki gastronomiczne; 

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne; 

56.21.Z Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców 

zewnętrznych; 

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;  

56.30.Z  Przygotowanie i podawanie napojów; 

85.10.Z Wychowanie przedszkolne;  

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna; 

87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę 

pielęgniarską;  

87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym 

wieku i osób niepełnosprawnych; 

87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem;  

88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w 

podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych; 

88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi;  

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji 

fizycznej; 

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji 

fizycznej. 



 

 5 

 

Punkty za osiągnięcie kryterium będą przyznane jeżeli zakres 

rozwijanej lub podejmowanej działalności gospodarczej będzie 

dotyczył w/w rodzajów działalności ujętej w PKD. 
Należy zwrócić uwagę, że samo wpisanie kodu PKD jako 

działalność dodatkowa może nie wystarczyć do otrzymania 

punktów, gdyż sprawdzane będzie czy w ramach przedmiotowej 

działalności gospodarczej będzie generowany przychód oraz czy 

zaplanowano wydatki dotyczą danego rodzaju działalności. 

Nie zostaną przyznane punkty w sytuacji, gdy dodatkowa 

działalność będzie w minimalnym stopniu oddziaływać na 

przedsiębiorstwo. 

Ocena kryterium każdorazowo zależy od specyfiki projektu i jest 

rozpatrywane indywidualnie. 

Trwałość efektów 

Operacja zapewnia kontynuację – 2 pkt. 

Operacja nie zapewnia kontynuacji – 0 pkt. 

Operacja zapewnia kontynuację w przypadku, gdy zaplanowane 

cele we wniosku o przyznanie pomocy/powierzenie grantów oraz 

zaplanowane efekty realizacji operacji zostaną utrzymane przez 

okres dłuższy niż obowiązkowy okres trwałości wynikający z 

umowy przyznania pomocy/powierzenia grantu oraz 

obowiązujących przepisów. 

Jakość projektu 

(wymagane minimum 

1 pkt) 

Zaplanowane we wniosku cele, wskaźniki i 

narzędzia ich osiągania w wysokim stopniu 

zapewniają osiągnięcie adekwatnych 

wskaźników i celów zapisanych w LSR, budżet 

zawiera koszty niezbędne i adekwatne do 

realizacji operacji, zakres i cel projektu wpisują 

się w adekwatne przedsięwzięcie – 3 pkt. 

Zaplanowane we wniosku cele, wskaźniki i 

narzędzia ich osiągania w zadowalającym 

stopniu zapewniają osiągnięcie adekwatnych 

Spełnienie kryterium jest zależne od szeregu następujących 

czynników:  

- wniosek jest zgodny z celami LSR oraz przedsięwzięciem; 

- wniosek uwzględnia wskaźniki zawarte w ogłoszeniu o naborze 

oraz LSR; 

- budżet projektu jest racjonalny, a koszty są niezbędne do 

osiągnięcia celów projektu; 

- zakres operacji jest zgodny z ogłoszeniem; 

- wniosek jest spójny i nie zawiera sprzecznych informacji; 

Wniosek o przyznanie pomocy/powierzenie grantu każdorazowo jest 

oceniany indywidualnie i punkty za spełnienie niniejszego kryterium 

są przyznawane przez Radę Stowarzyszenia, po analizie całego 

wniosku.  
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wskaźników i celów zapisanych w LSR, budżet 

zawiera koszty niezbędne i adekwatne do 

realizacji operacji, zakres i cel projektu wpisują 

się w adekwatne przedsięwzięcie – 1 pkt. 

Zaplanowane we wniosku cele, wskaźniki i 

narzędzia ich osiągania nie zapewniają 

osiągnięcie adekwatnych wskaźników i celów 

zapisanych w LSR, budżet nie zawiera kosztów 

adekwatnych do realizacji operacji, zakres i cel 

projektu nie wpisują się w adekwatne 

przedsięwzięcie – 0 pkt. 

Wykorzystanie 

lokalnych zasobów 

(dotyczy operacji 

niezwiązanych z 

rozwojem 

przedsiębiorczości)  

Realizacja projektu bazuje lub służy 

zachowaniu przynajmniej trzech ze wskazanych 

zasobów, tj. społecznego, kulturowego, 

historycznego oraz przyrodniczego- 3 pkt.  

Realizacja projektu bazuje lub służy 

zachowaniu przynajmniej dwóch ze 

wskazanych zasobów, tj. społecznego, 

kulturowego, historycznego oraz 

przyrodniczego- 2 pkt.  

Realizacja projektu bazuje lub służy 

zachowaniu jednego ze wskazanych zasobów, 

tj. społecznego, kulturowego, historycznego 

Punkty za dane kryterium będą przyznane wówczas gdy 

zaplanowany zakres operacji będzie wykorzystywał zasoby: 

 społeczne, 

 kulturowe, 

 historyczne i/lub 

 przyrodnicze.  

Ocena kryterium każdorazowo zależy od specyfiki projektu i jest 

rozpatrywane indywidualnie. 
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oraz przyrodniczego – 1 pkt. 

Realizacja projektu nie służy zachowaniu 

potencjału – 0 pkt. 

Zasięg oddziaływania 

operacji 

Operacja oddziałuje na cały obszar LGD – 2 

pkt. 

Operacja nie oddziałuje na cały obszar LGD – 0 

pkt. 

Wnioskodawca ma możliwość spełnienia danego kryterium w 

przypadku, gdy zaplanowana operacja będzie w bezpośredni sposób 

wpływać na cały obszar LGD. 

W zależności od operacji konieczne będzie uzasadnienie 

dostępności wprowadzanych/rozwijanych usług i/lub produktów na 

rynku lub umożliwienie mieszkańcom z obszaru uczestnictwa w 

operacji/zadaniu. 

Przyznanie punktów za kryterium jest uzależnione od specyfiki i 

charakteru operacji i każdorazowo jest rozpatrywane indywidualnie. 

Promocja obszaru 

Projekt ma zaplanowane narzędzia promocji 

ujęte w budżecie lub zadaniach (np. ulotka, 

strona internetowa, tablica informacyjno-

promocyjna) i przyczynia się do promocji 

obszaru – 1 pkt. 

Projekt nie ma zaplanowanych narzędzi 

promocyjnych – 0 pkt. 

Punkty za dane kryterium są przyznawane w przypadku, gdy w 

zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji/zadania znajdują się 

wydatki związane z promocją obszaru oraz we wniosku o 

przyznanie pomocy/powierzenie grantu znajduje się uzasadnienie w 

jaki sposób dane narzędzie promocji będzie promowało obszar 

LGD „Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej”. 

Nie będą przyznawane punkty za promocję Wnioskodawcy oraz  

LGD  jako Stowarzyszenia np. poprzez umieszczenie logo LGD. 

Aktywizacja 

mieszkańców 

(wymagane minimum 

1 pkt)   

(dotyczy operacji 

niezwiązanych z 

rozwojem 

przedsiębiorczości) 

W ramach operacji zaktywizowanych zostanie 

przynajmniej 30 mieszkańców z co najmniej 2 

miejscowości – 3 pkt. 

W ramach operacji zaktywizowanych zostanie 

przynajmniej 15 mieszkańców z 1 miejscowości 

– 1 pkt. 

Operacja zakłada aktywizację mniej niż 15 osób  

Do realizacji operacji wnioskodawca powinien zaangażować 

przynajmniej 15 osób z jednej miejscowości, które przyczynią się 

do osiągnięcia zakładanych celów przez Wnioskodawcę. 

Osiągnięcie maksimum punktów jest możliwe w przypadku 

zaangażowania 30 osób z terenu 2 miejscowości, gdy zakres oraz 

charakter operacji jest bezpośrednio związany z minimum 

dwiema miejscowościami. 

W innym przypadku, nawet w przypadku zaangażowania 

mieszkańców z kilku miejscowości punkty nie zostaną przyznane. 
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– 0 pkt. 

Aktywizacja 

przedstawicieli grup 

defaworyzowanych   

(dotyczy operacji 

niezwiązanych z 

rozwojem 

przedsiębiorczości) 

Projekt w całości aktywizuje/skierowany jest do 

przedstawicieli grup defaworyzowanych  – 9 

pkt. 

Projekt w części skierowany jest/aktywizuje 

przedstawicieli grup defaworyzowanych   – 5 

pkt. 

Projekt w ogóle nie jest skierowany/nie 

aktywizuje przedstawicieli grup 

defaworyzowanych – 0 pkt. 

Do grup defaworyzowanych należą: 

 osoby do 25 roku życia; 

  osoby powyżej 50 roku życia; 

  osoby długotrwale bezrobotne i posiadające niskie 

kwalifikacje zawodowe; 

  osoby samotnie wychowujące dzieci; 

  kobiety. 

Punkty za dane kryterium są przyznawane, gdy projekt jest 

skierowany/aktywizuje mieszkańców obszaru przynależących 

przynajmniej do jednej z w/w grup. 

Ocena kryterium każdorazowo zależy od specyfiki projektu i jest 

rozpatrywane indywidualnie. 

Powiązanie z ofertą 

turystyczną obszaru   

Operacja włączy się w istniejącą na obszarze 

ofertę turystyczną– 2 pkt. 

Operacja nie włączy się w istniejącą na 

obszarze ofertę turystyczną– 0 pkt. 

Punkty za spełnienie tego kryterium są przyznawane wyłącznie gdy 

realizacja projektu bezpośrednio włączy się w ofertę turystyczną 
na obszarze, tj. projekt, który udowadnia, że rozwijana przez nie 

oferta usług/zakres/infrastruktura będzie związana z istniejącą 

na obszarze ofertą turystyczną. 

Zapisy o postawieniu tablicy informacyjnej o obszarze nie będą 

traktowane jako wystarczające. 

Ocena kryterium każdorazowo zależy od specyfiki projektu i jest 

rozpatrywane indywidualnie. 

Wielkość wkładu 

własnego   

Wnioskodawca stara się o dofinansowanie 

kosztów kwalifikowalnych przynajmniej o 10% 

mniejsze od maksymalnego – 2 pkt. 

Wnioskodawca stara się o dofinansowanie 

kosztów kwalifikowalnych od 5% do mniej niż 

10%  mniejsze od maksymalnego – 1 pkt. 

Wnioskodawca stara się o dofinansowanie 

Otrzymanie maksymalnej ilości punktów będzie możliwe w 

przypadku, gdy Wnioskodawca zaplanuje poziom dofinansowania 

mniejszy od maksymalnego poziomu dofinansowania, np.: 

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70 %, a 

Wnioskodawca we wniosku deklaruje poziom pomocy na poziomie 

60 % i mniej. Wówczas zostanie przyznana maksymalna ilość 

punktów w ramach danego kryterium. 
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kosztów kwalifikowalnych  mniejszych niż 5% 

od maksymalnego – 0 pkt. 

 

* Biorąc pod uwagę szerokie spektrum działalności gospodarczych, w ramach których można ubiegać się o wsparcie na operacje w zakresie 

podejmowanie działalności gospodarczej lub rozwijanie działalności gospodarczej należy wziąć pod uwagę, iż działalność planowana do 

rozpoczęcia lub rozwoju nie spełni wszystkich z lokalnych kryteriów wyboru, np. kryterium powiazania z oferta turystyczną obszaru, z uwagi 

na jej specyfikę.  

Opracowując wniosek należy wziąć pod uwagę, iż uzasadniając dane kryterium, a zarazem ubiegając się o określoną liczbę punktów 

Wnioskodawca jest zobowiązany do zrealizowania danej operacji/zadania w pełnym zakresie, zgodnie z zadeklarowanym dla danego 

kryterium opisem. 

Na etapie realizacji operacji/po jej zakończeniu będzie poddana weryfikacji np.: liczba zadeklarowanych do utworzenia miejsc pracy, 

zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych, a niespełnienie danych warunków może wiązać się ze zwrotem otrzymanych 

środków/wsparcia finansowego.        

 


