
Załącznik nr 4b do Procedury oceny wniosków o udzielenie wsparcia 

Kryteria wyboru projektów z zakresu  

Rozwój przedsiębiorczości przez ROZWIJANIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ 

LGD Kwiat Lnu w ramach realizacji LSR 2014-2020 

1. System oceny opiera się na jednakowym przyznawaniu punktów, zgodnie z punktacją wskazaną w kolumnie „punkty”. Jeżeli członek Rady uważa dane kryterium za 

spełnione, należy przyznać taką ilość punktów jaką wskazano w kolumnie 4, jeżeli uważa, że nie spełnione „0”.  

2. Oceniający nie może przyznać punktów cząstkowych/ułamkowych np. 2,5 pkt.  

3. Oceniający opiera się na definicjach zawartych w kol. opis/definicje. 

4. Max ilość punktów dla operacji, którą operacja może otrzymać w trakcie oceny – 38 pkt. 

5. Min. ilość punktów dla operacji, którą operacja musi otrzymać w trakcie oceny – 18 pkt. 

6. Karta zostanie zweryfikowana podczas posiedzenia Rady przez wyznaczoną Komisję, składającą się z 2 sprawdzających, którzy będą czuwać nad prawidłowym 

przebiegiem oceny i wyboru, poprawności dokumentacji, zgodności formalnej. 

7. Należy zwrócić uwagę na opis każdego kryterium – w niektórych przypadkach możliwe jest przyznanie punktów w jednej kategorii danego kryterium, w niektórych w 

kilku. Wówczas punkty w danym kryterium należy zsumować. 

L.p. Kryteria oceny Opis / definicje Punkty 

1 2 3 4 

1. 

Zakres rozwijanej 
działalności 
przyczynia się do 
rozwoju 
gospodarczego w 
kierunkach 
wskazanych w LSR  

Zakres rozwijanej działalności przyczynia się do rozwoju gospodarczego w kierunkach wskazanych jako 
ważne w LSR dla obszaru LGD. 

Jako ważne dla dalszego rozwoju obszaru LSR w dokumencie strategicznym jakim jest LSR na lata 2014-

2020 uznano turystykę oraz zmniejszenie bezrobocia zatem pogrupowano rodzaje działalności na 

następujące zakresy: 

1. Usługi związane z obsługą ruchu turystycznego 

2. Działalność związana z zakwaterowaniem i gastronomią  

3. Usługi skierowane do seniorów 

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych, oraz na podstawie 

budżetu.  

Członek Rady może przyznać punkty w jednej z kategorii. 

 

Max 8 

8 – operacja dotyczy 
działalności w co najmniej 
jednym ze wskazanych 
zakresów 

0 – operacja nie dotyczy 
żadnego z wymienionych 
zakresów 

 



2. 
Innowacyjność 
operacji  

Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań innowacyjnych na obszarze LGD lub jego części. 

 

Przez innowacyjność rozumie się: wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego 

produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących 

lokalnych zasobówśrodowiskowych, przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych na 

obszarze LGD lub jego części. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych, popartych 
załączonymi dokumentami i materiałami poświadczającymi, że zastosowane rozwiązania mają taki 
charakter. 

Członek Rady może przyznać punkty w jednej z kategorii. 

 

Max 3 

3 – operacja jest innowacyjna  

0 – operacja nie jest 
innowacyjna 

3. 
Utworzenie nowych 
miejsc pracy 

Operacja spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne. 

 

W ramach kryterium preferowane jest utworzenie, co najmniej 2 miejsc pracy, które należy utrzymać 

przez okres 3 lat. Utworzenie 1 miejsca pracy i utrzymanie go przez 3 lata jest obowiązkowe i wynika z 

zapisów rozporządzenia dot. wdrażania LSR. 

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych. 

Członek Rady może przyznać punkty w jednej z kategorii. 

 

Max 5 

5 – co najmniej 2 miejsca 
pracy   

0 –1 miejsce pracy  

4. 

Zastosowanie 
rozwiązań 
sprzyjających 
ochronie 
środowiska lub 
przeciwdziałanie 
zmianom klimatu 

Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałanie 

zmianom klimatu. 

 

W ramach kryterium preferowane będą operacje, których realizacja przyczyni się do inwestycji 

sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałania zmianom klimatu. Przykładowo mogą to być 

działania polegające na: zwiększaniu lub rewitalizowaniu terenów zieleni, nasadzeniach drzew, krzewów, 

roślin, poprawie małej retencji, wymianie szczelnych gruntów na przepuszczalne, wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii, przeciwdziałanie  emisji  gazów, zastosowanie rozwiązań gwarantujących 

oszczędność surowcową, energooszczędność, oszczędność wody,  tworzenie tzw. „zielonych” miejsc pracy 

itp… 

Kryterium weryfikowane  będzie  na  podstawie  zapisów w dokumentach aplikacyjnych, popartych 
załączonymi dokumentami i materiałami poświadczającymi, że zastosowane rozwiązania mają taki 
charakter. 

Max 3 

3 - przewiduje działania 
inwestycyjne sprzyjające 
ochronie środowiska lub 
przeciwdziałanie zmianom 
klimatu  

0 – operacja nie przewiduje 
zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie 
środowiska lub 
przeciwdziałaniu zmianom 
klimatu 



Członek Rady może przyznać punkty w jednej z kategorii. 

 

5. 

Wkład własny 
wnioskodawcy 
przekracza 
intensywność 
pomocy programu 
dla określonego 
wnioskodawcy 

Wkład własny wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy programu dla określonego 
wnioskodawcy. 

W ramach kryterium preferowane będą operacje, w których wkład własny wnioskodawcy przekracza 
intensywność pomocy programu dla określonego wnioskodawcy.  

Kryterium weryfikowane  będzie  na  podstawie  zapisów w dokumentach aplikacyjnych.  

Członek Rady może przyznać punkty w jednej z kategorii. 

 

Max 5 

5 – przekracza 5% wkładu 
własnego 

0 –  nie przekracza 

6. Stopień 
przyczyniania się 
operacji do 
osiągnięcia celów 
oraz wskaźników 
produktu i 
rezultatu 

Operacja przyczynia się do osiągnięcia celów oraz wskaźników produktu i rezultatu. 

Kryterium premiuje operacje przyczyniające się do osiągnięcia celów i wpływają na osiągnięcie 
wskaźników produktu i rezultatu. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych, załącznikach, 
budżecie. 

Członek Rady może przyznać punkty w jednej z kategorii. 

 

Max 3  

3 – w wysokim stopniu 

2 – w średni m stopniu 

1  - w minimalnym stopniu 

7. 
Promowanie 
operacji 

Operacja przewiduje działania promujące projekt. 

W ramach kryterium preferowane będą operacje zakładają działania promujące projekt oraz jego efekty z 
wykorzystaniem różnorodnych narzędzi np. strony www organizacji podmiotu , gminy,  facebook, prasa, 
portale czy prasa branżowa(turystyczna) itd. Różne narzędzia oznaczają np: Internet i prasę drukowaną 

.Promocja będzie odbywać się z wykorzystaniem  logo  LGD Kwiat Lnu. Kryterium weryfikowane będzie 
na podstawie zapisów we wniosku.  

Członek Rady może przyznać punkty w jednej z kategorii  

Max 2 

2 – promocja z wykorzystaniem 
co najmniej 4 różnych narzędzi  
i logo LGD Kwiat Lnu 

0 –operacja nie przewiduje 
żadnego działania 
promocyjnego 

8. 

Udział w 
spotkaniach 
konsultacyjnych i 
doradczych   

Wnioskodawca korzystał ze szkoleń, konsultacji prowadzonych przez biuro LGD 

 

W ramach kryterium preferowane będą operacje, których wnioskodawca skorzystał  ze szkoleń, konsultacji  

prowadzonych przez biuro LGD. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie dokumentu wystawionego  przez biuro LGD. 

 

Członek Rady może przyznać punkty w jednej z kategorii  

Max 5 

5 – korzystał  

0 –nie korzystał 

http://www.organizacji/


9. 
Jakość i 
kompletność 
wniosku 

Wnioskodawca złożył wniosek, który jest kompletny spójny, racjonalny i dobrze opisany.   

 

W ramach kryterium preferowane będą operacje mające spójny i racjonalny charakter, o dobrze opisanych 

działaniach oraz wniosek jest prawidłowo wypełniony i  zawiera wszystkie wymagane i dodatkowe 

załączniki. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku i załączonych dokumentach. 

Członek Rady może przyznać punkty w każdej z kategorii 

 

Max 4 

2- wniosek jest kompletny,  
spójny, racjonalny, dobrze 
wypełniony 

2- wniosek jest kompletny 

0- brak spójności i 
kompletności  wniosku 

 

 


