
Lokalne  kryteria oceny operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 

Opracowane i przedstawione niżej kryteria oceny operacji wynikają z przeprowadzonej diagnozy 
obszaru oraz doświadczenia LGD. Kryteria podzielono na kryteria lokalne i specyficzne. 

I. Kryteria lokalne wyboru operacji 

Lokalne kryteria wyboru operacji przedstawiono w tabeli poniżej. Umożliwiają one premiowanie 
operacji dobrze przygotowanych, których realizacja powinna przebiegać sprawnie i których 
wnioskodawcy odznaczają się dużym zaangażowaniem, innowacyjnością i podejściem partnerskim. 
Kryteria te dotyczą wszystkich realizowanych operacji. 

L.p Nazwa kryterium  Uzasadnienie dla 
wprowadzenia 
kryterium 

Sposób przyznawania punktów  

1 Udział wnioskodawcy w 
konsultacjach/doradztwie 
prowadzonych przez LGD 

Poprawnie 
przygotowane wnioski 
o przyznanie pomocy 
wraz z wymaganymi 
załącznikami 

0 punktów- wnioskodawca nie przedstawił 
udokumentowanego udziału w doradztwie i/lub 
konsultacjach prowadzonych przez LGD 
 
1 punkt- wnioskodawca uczestniczył, w co 
najmniej jednej usłudze doradczej i/lub 
konsultacjach prowadzonych i 
udokumentowanych przez LGD 
 
 

2 Gotowość do realizacji operacji  Preferuje się operacje, 
które wykazują 
największe możliwości 
realizacyjne w 
najkrótszym 
czasie.Preferuje się 
wnioskodawców 
posiadających 
dokumenty niezbędne 
do realizacji operacji, w 
tym dla operacji 
inwestycyjnych: -
kosztorys inwestorski, 
aktualne pozwolenie/ 
zgłoszenie robót 
budowlanych (jeśli 
dotyczy) oferty na 
zakup sprzętu (jeśli 
dotyczy) , dla operacji 
nie-inwestycyjnych: 
oferty na zakup sprzętu 
(jeśli dotyczą), wzory 
dokumentów 
potwierdzających 
organizację wydarzenia 
edukacyjnego lub 
kulturalnego, np.: 

0 punktów- wnioskodawca nie przedstawił 
wszystkich dokumentów potwierdzających 
przygotowanie operacji do realizacji  
 
1 punkt- wnioskodawca przedstawił wszystkie 
wymagane dokumenty potwierdzające  
przygotowanie do realizacji operacji oraz przyjęty 
poziom cenowy dla poszczególnych elementów 
wykazanych we wniosku (do realizacji operacji 
nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty 
poza zabezpieczeniem finansowym). 
 
2 punkty - spełniony warunek uzyskania 1 
punktu w tym kryterium i dodatkowo 
zabezpieczone finansowanie realizacji operacji 
(odpowiedni dokument zewnętrzny lub umowa z 
podmiotem zewnętrznym na całkowitą kwotę 
realizacji operacji pomniejszoną o wysokość 
premii wypłacanej przed poniesieniem 
pierwszych wydatków) 



umowy z 
podwykonawcą, wzory 
zaproszeń lub 
plakatów 
informujących o 
wydarzeniu (jeśli 
dotyczy). 

3 Innowacyjność  Preferuje się operacje, 
które zakładają 
wprowadzenie 
rozwiązań 
innowacyjnych, nie 
stosowanych 
dotychczas na terenie 
LGD 

0 punktów –rozwiązanie jest już na obszarze LGD 
 
1 punkt – rozwiązanie jest nowe na obszarze 
LGD. 

4 Udział finansowy wnioskodawcy 
jest większy od wymaganego w 
Regulaminie konkursu 

Preferuje się operacje, 
których 
wnioskodawców 
planują większy niż 
wymagany udział 
finansowy na rzecz 
realizowanej operacji, 
co pozytywnie przełoży 
się na osiąganie celów 
LSR 

0 punktów- udział finansowy jest zgodny z 
wymaganym poziomem wskazanym w danym 
naborze 
 
1 punkt- jeśli wnioskodawca deklaruje udział 
wkładu własnego większy o minimum 10% od 
minimalnego wymaganego w danym naborze 
(przy zaokrągleniu do 1 miejsca po przecinku)  
 

5 Partnerstwo na rzecz realizacji 
operacji  

Preferuje się operacje 
realizowane we 
współpracy z 
partnerem / 
partnerami. Udział oraz 
zakres współpracy 
partnerskiej został 
udokumentowany w 
ramach stosownego 
dokumentu ( list 
intencyjny, umowa 
współpracy, itp.). 
Kryterium ma na celu 
rozwój kapitało 
społecznego i 
wykorzystanie 
lokalnego potencjału 
partnerstwa. 

0 punktów- brak udokumentowanego oraz 
opisanego partnerstwa na rzecz planowanej 
operacji 
 
1 punkt- wnioskodawca przedstawił dokument 
zawierający, co najmniej wskazanie partnera/ 
partnerów oraz zakres planowanej współpracy 
na rzecz planowanej operacji. 

Do uzyskania: maksymalnie: 6 punktów, minimalnie: 3 punkty  

 

Operacja w wyniku oceny w zakresie lokalnych kryteriów wyboru operacji, musi uzyskać, co 
najmniej 3 punkty, aby podlegała dalszej ocenie w zakresie kryteriów specyficznych.  

 
 


