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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2017 z dnia 21 października 2017 r. 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” 

 

 

Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje 

indywidualne) wraz z ich opisem 

oraz procedurą ustalania i zmiany kryteriów 

w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 

obowiązujących w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina 

 

 

ROZDZIAŁ I. KRYTERIA WYBORU OPERACJI 

 

Wybór operacji indywidualnych odbędzie się poprzez stopniową ocenę w oparciu o sprawdzenie: 

1) Zgodności operacji z naborem (z oceną logiczną: tak/nie tj. spełnia/nie spełnia), odnoszące się do formy 

złożonego wniosku, terminowości jego złożenia, zgodności zakresu tematycznego operacji z zakresem 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze oraz czy wniosek został złożony zgodnie z innymi warunkami 

określonymi w ogłoszeniu o naborze. Kryteria te pozwolą na wyeliminowanie projektów, które w sposób 

ewidentny nie spełniają warunków określonych w ogłoszeniu o naborze.  

2) Zgodności operacji z Programem (z oceną logiczną: tak/nie tj. spełnia/nie spełnia), odnosząc się do 

sprawdzenia czy operacja jest zgodna z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020, 

sprawdzeniu formy dofinansowania czy jest zgodna z danym typem operacji oraz sprawdzenie zgodności 

operacji z warunkami podanymi w ogłoszeniu o naborze.  

3) Kryteria zgodności operacji z LSR (z oceną logiczną: tak/nie tj. spełnia/nie spełnia), które weryfikują czy 

operacja jest zgodna z LSR to jest czy zakłada realizację celów ogólnych i szczegółowych LSR i osiągnięcie 

wskaźników zaplanowanych w LSR. 

 

Wybór operacji odbywa się na zasadzie oceny dokonanej w oparciu o Lokalne kryteria wyboru i kryteria premiujące. 

1) Lokalne Kryteria wyboru oddzielnie wydzielono dla trzech rodzajów operacji realizowanych w ramach 

operacji indywidualnych: 

− Lokalne kryteria wyboru – premia na otwarcie działalności gospodarczej 

− Lokalne kryteria wyboru – inkubator i rozwój działalności gospodarczej  

− Lokalne kryteria wyboru – pozostałe operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD 

2) Kryteria premiujące są takie same dla wszystkich rodzajów operacji 
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Dla operacji – PREMIA NA OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ sprawdzane i oceniane są następujące 

kryteria: 

1) Czy operacja dotyczy działalności gospodarczej w zakresie lokalnych zasobów. Lokalne zasoby – walory 

przyrodnicze, kulturowe, historyczne, tradycje rzemieślnicze i rękodzielnicze, produkty rolne, produkty 

lokalne. Każdy z zasobów musi być nierozłącznie związany z obszarem LSR (występujące na terenie gmin 

objętych LSR) 

Beneficjent powinien wskazać w dokumentacji aplikacyjnej, w części Wniosek B.III. Opis planowanej operacji, 

biznes plan gdzie wskazano wykorzystane zasoby i uzasadniono stopień ich wykorzystania. W ramach 

uzasadnienia należy wskazać oddziaływanie projektu z lokalnymi zasobami, należy wskazać jakie to są 

lokalne zasoby, jak realizacja projektu wpływa na ich wykorzystanie. Należy szczegółowo odnieść się do 

każdego z zasobów oddzielnie. 

2) Czy realizacja operacji spowoduje utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełen etat średniorocznie  

3) Jakie jest przygotowanie Wnioskodawcy do realizacji operacji 

4) Czy Biznesplan jest racjonalny, realny oraz nie budzący wątpliwości 

5) Jaki jest wiek osoby ubiegającej się o dofinansowanie na dzień składania operacji 

6) Jaki jest czas realizacji projektu  

Ocena odbywa się na podstawie podanych danych w dokumentacji aplikacyjnej oraz w załączniku  - 

dodatkowa informacja, gdzie Beneficjent przedstawia w opisie operacji czas i uzasadnienie dla przyjętego 

okresu realizacji. Do wyliczenia czasu realizacji przyjmuje się okres stanowiący ilość miesięcy pomiędzy 

terminami: 

− Planowanym terminem rozpoczęcia realizacji - jako miesiąc od którego liczy się rozpoczęcie realizacji 

operacji przyjmuje się termin następujący po zakończeniu  6 miesięcy od dnia złożenia wniosku 

− Planowanym terminem zakończenia realizacji operacji, który został wskazany w części B.III. Opis 

planowanej operacji. Planowane terminy realizacji  (miesiąc/rok). 

− Należy się w opisie odnieść do tego terminu uzasadniając realność przyjętego terminu realizacji operacji 

7) Wpływ operacji na osiągnięcie wskaźników LSR 

8) Beneficjent korzystał z doradztwa i/lub uczestniczył w szkoleniu 

9) Miejsce realizacji operacji - preferowane są operacje realizowane w miejscowościach zamieszkałych przez 

mniej niż 5tys. osób,  dzięki temu zostaną zaaktywizowani mieszkańcy najmniejszych miejscowości. 

 

Dla operacji – ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I INKUBATOR sprawdzane i oceniane są następujące 

kryteria: 

1) Czy operacja dotyczy działalności gospodarczej w zakresie lokalnych zasobów. Lokalne zasoby – walory 

przyrodnicze, kulturowe, historyczne, tradycje rzemieślnicze i rękodzielnicze, produkty rolne, produkty 

lokalne. Każdy z zasobów musi być nierozłącznie związany z obszarem LSR (występujące na terenie gmin 

objętych LSR) 

Beneficjent powinien wskazać w dokumentacji aplikacyjnej, w części Wniosek B.III. Opis planowanej operacji, 

biznes plan gdzie wskazano wykorzystane zasoby i uzasadniono stopień ich wykorzystania. W ramach 

uzasadnienia należy wskazać oddziaływanie projektu z lokalnymi zasobami, należy wskazać jakie to są 

lokalne zasoby, jak realizacja projektu wpływa na ich wykorzystanie. Należy szczegółowo odnieść się do 

każdego z zasobów oddzielnie. 
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2) Czy realizacja operacji spowoduje utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełen etat średniorocznie.  

3) Udział wkładu własnego w realizację operacji  

W ramach kryterium oceniona będzie wielkość zaangażowanych środków własnych wnioskodawcy w ramach 

wkładu własnego w realizację projektu. Preferuje się operacje, których wkład własny przekracza 

intensywność pomocy określoną poniżej. 

Metoda wyliczenia wkładu własnego dla przedsiębiorców: Wkład własny % = (koszty kwalifikowane operacji 

– wnioskowana kwota pomocy) x 100 / koszty kwalifikowane. 

4) Czy Biznesplan jest racjonalny, realny oraz nie budzący wątpliwości 

5) Wysokość wnioskowanej pomocy 

6) Jaki jest czas realizacji projektu  

Ocena odbywa się na podstawie podanych danych w dokumentacji aplikacyjnej oraz w załączniku  - 

dodatkowa informacja, gdzie Beneficjent przedstawia w opisie operacji czas i uzasadnienie dla przyjętego 

okresu realizacji. Do wyliczenia czasu realizacji przyjmuje się okres stanowiący ilość miesięcy pomiędzy 

terminami: 

− Planowanym terminem rozpoczęcia realizacji - jako miesiąc od którego liczy się rozpoczęcie realizacji 

operacji przyjmuje się termin następujący po zakończeniu  6 miesięcy od dnia złożenia wniosku 

− Planowanym terminem zakończenia realizacji operacji, który został wskazany w części B.III. Opis 

planowanej operacji. Planowane terminy realizacji  (miesiąc/rok). 

− Należy się w opisie odnieść do tego terminu uzasadniając realność przyjętego terminu realizacji operacji 

7) Wpływ operacji na osiągnięcie wskaźników LSR 

8) Beneficjent korzystał z doradztwa i/lub uczestniczył w szkoleniu 

9) Miejsce realizacji operacji - preferowane są operacje realizowane w miejscowościach zamieszkałych przez 

mniej niż 5tys. osób,  dzięki temu zostaną zaaktywizowani mieszkańcy najmniejszych miejscowości. 

 

Dla operacji – POZOSTAŁYCH REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD sprawdzane i oceniane są 

następujące kryteria: 

1) Czy operacja przyczyniające się do wykorzystania niżej wymienionych obszarów otrzymują po 1 pkt. za każdy:  

− walory przyrodniczo-krajobrazowe, 

− dziedzictwo historyczno-kulturowe, 

− aktywność i gospodarność społeczna 

Beneficjent powinien wskazać w dokumentacji aplikacyjnej, w części Wniosek B.III. Opis planowanej operacji, 

biznes plan gdzie wskazano wykorzystane zasoby i uzasadniono stopień ich wykorzystania. W ramach 

uzasadnienia należy wskazać oddziaływanie projektu z lokalnymi zasobami, należy wskazać jakie to są 

lokalne zasoby, jak realizacja projektu wpływa na ich wykorzystanie. Należy szczegółowo odnieść się do 

każdego z zasobów oddzielnie. 

2) Jakie jest oddziaływanie operacji, w jakim stopniu operacja służy jak największej liczbie mieszkańców  

3) Jaki jest Udział wkładu własnego w realizację operacji  

4) Czy operacja dotyczy działań w zakresie infrastruktury służącej rozwojowi kultury, sportu i rekreacji 

5) Czy Projekt dotyczy budowania więzi społeczności lokalnej poprzez pobudzenie aktywności wśród 

mieszkańców 

6) Czy Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków 

zewnętrznych. 
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7) Jaki jest czas realizacji projektu  

Ocena odbywa się na podstawie podanych danych w dokumentacji aplikacyjnej oraz w załączniku  - 

dodatkowa informacja, gdzie Beneficjent przedstawia w opisie operacji czas i uzasadnienie dla przyjętego 

okresu realizacji. Do wyliczenia czasu realizacji przyjmuje się okres stanowiący ilość miesięcy pomiędzy 

terminami: 

− Planowanym terminem rozpoczęcia realizacji - jako miesiąc od którego liczy się rozpoczęcie realizacji 

operacji przyjmuje się termin następujący po zakończeniu  6 miesięcy od dnia złożenia wniosku 

− Planowanym terminem zakończenia realizacji operacji, który został wskazany w części B.III. Opis 

planowanej operacji. Planowane terminy realizacji  (miesiąc/rok). 

− Należy się w opisie odnieść do tego terminu uzasadniając realność przyjętego terminu realizacji operacji 

8) Wpływ operacji na osiągnięcie wskaźników LSR 

9) Beneficjent korzystał z doradztwa i/lub uczestniczył w szkoleniu 

10) Miejsce realizacji operacji - preferowane są operacje realizowane w miejscowościach zamieszkałych przez 

mniej niż 5tys. osób,  dzięki temu zostaną zaaktywizowani mieszkańcy najmniejszych miejscowości. 

 

W RAMACH KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH  (takie same dla wszystkich operacji) oceniane są dwa elementy: 

1) Innowacyjność operacji 

Przez innowacyjność należy rozumieć zastosowanie lub wprowadzenie nowych  lub ulepszonych 

usług/produktów, procesów (technologii), metod organizacji lub marketingu,  nowatorskim wykorzystaniu 

lokalnych zasobów i surowców, wcześniej nie stosowanym na obszarze LSR; nowym sposobie zaangażowania 

lokalnej społeczności w proces rozwoju; upowszechnieniu lub wykorzystaniu nowoczesnych technik 

informacyjno-komunikacyjnych. Innowacyjne może być ich nietypowe, niestandardowe wykorzystanie czy 

promocja. 

2) Oddziaływanie operacji na grupę defaworyzowaną zidentyfikowaną w LSR 

Analizuje i ocenia się wnioski, które i jak oddziałują w pozytywny sposób na grupę defaworyzowaną. Grupy 

defaworyzowane, to grupy: 

1) Młodzi ludzie poniżej 30 roku życia 

2) Osoby powyżej 50 roku życia 

3) Mikroprzedsiębiorcy 

Nie jest podstawą przynależność przez Beneficjenta do danej grupy defaworyzowanej 

 

W ramach kryteriów lokalnych i premiujących operacja musi uzyskać wymagane minimum punktowe, które dla 

poszczególnych operacji wynosi: 

1) Premia na otwarcie działalności gospodarczej – Wniosek może uzyskać maksymalnie 33 punkty (21 z 

lokalnych kryteriów i 12 z kryteriów premiujących). Minimum punktowe wynosi 12 pkt.  

2) Inkubator i rozwój działalności gospodarczej – Wniosek może uzyskać maksymalnie 34 punkty (22 z lokalnych 

kryteriów i 12 z kryteriów premiujących) Minimum punktowe wynosi 12 pkt.  

3) Pozostałe operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD – Wniosek może uzyskać maksymalnie 38 

punkty (26 z lokalnych kryteriów i 12 z kryteriów premiujących). Minimum punktowe wynosi 15 pkt.  
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KARTA OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU 

 

Działanie PROW 2014 – 2020: Przedsiębiorcy (PREMIA) 

Numer konkursu:  

Numer wniosku:  

Imię i nazwisko/ nazwa Wnioskodawcy:  

Tytuł wniosku:  

 

OCENA WNIOSKU 

LP. 
NAZWA KRYTERIUM 

OCENY 
SKALA PUNKTOWA 

ŹRÓDŁO 
WERYFIKACJI 

LICZBA 
PRZYZNANYCH 

PUNKTÓW 
UZASADNIENIE 

1 

Operacja dotyczy 

działalności 

gospodarczej w 

zakresie lokalnych 

zasobów. Lokalne 

zasoby – walory 

przyrodnicze, 

kulturowe, 

historyczne, tradycje 

rzemieślnicze i 

rękodzielnicze, 

produkty rolne, 

produkty lokalne. 

Każdy z zasobów musi 

być nierozłącznie 

związany z obszarem 

LSR (występujące na 

terenie gmin objętych 

LSR) 

2pkt – operacja 

wykorzystuje co najmniej 

jeden ze wskazanych 

lokalnych zasobów 
0pkt – brak związku operacji 

z  lokalnymi zasobami 
 

Punkty się nie sumują 

Dokumentacja 

aplikacyjna - rozdział 

opis operacji gdzie 

wskazano 

wykorzystane zasoby 

i uzasadniono 

stopień ich 

wykorzystania. 

  

2 

Realizacja operacji 

spowoduje 

utworzenie miejsc 

pracy w przeliczeniu 

na pełen etat 

średniorocznie 

3pkt – 3 miejsca pracy  
2pkt – 2 miejsca pracy  
1pkt – 1 miejsce pracy  

(1 pełen etat, w tym 

samozatrudnienie) 
Punkty się nie sumują 

Dokumentacja 

aplikacyjna - rozdział 

opis operacji 
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3 
Przygotowanie 

Wnioskodawcy do 

realizacji operacji 

2 pkt – Wnioskodawca 

posiada kwalifikacje zgodne 

z planowanym profilem 

działalności  
2 pkt – Wnioskodawca 

posiada dokumentowane 

doświadczenie zgodne z 

profilem planowanej 

działalności  
0 pkt – Wnioskodawca nie 

dysponuje kwalifikacjami i 

doświadczeniem zgodnymi z 

planowanym profilem 

działalności  
 

Punkty się nie sumują 

Dokumentacja 

aplikacyjna - 

Wnioskodawca 

posiada odpowiednie 

kwalifikacje w 

odniesieniu do 

rodzaju planowanej 

działalności, 

weryfikacja na 

podstawie wniosku i 

załączników, 

uzyskanie punktów w 

tym kryterium jest 

możliwe po 

przedłożeniu min. 

jednego dokumentu 

potwierdzającego 

kwalifikacje lub 

doświadczenie tj. 

zaświadczenia o 

ukończeniu kursu, 

świadectwa 

ukończenia 

szkoły/szkolenia, 

dyplomy, świadectwa 

pracy, referencje itp. 

Oświadczenia 
wnioskodawcy nie 
będą honorowane. 

  

4 

Biznesplan jest 

racjonalny, realny 

oraz nie budzący 

wątpliwości 

2pkt – tak 
0pkt – nie 

Dokumentacja 

aplikacyjna, 

sprawdzenie 

wszystkich 

wymaganych pól 

  

5 
Wiek osoby na dzień 

składania operacji 

2pkt – wiek Beneficjenta 

poniżej 30 roku życia lub 

powyżej 50 roku życia 
0pkt – wiek Beneficjenta  

w przedziale 30-50 lat 

Dokumentacja 

aplikacyjna - dane 

osobowe 

  

6 
Czas realizacji 

projektu 

2pkt – do 6 miesięcy  
1pkt – do 12 miesięcy a 

powyżej 6 miesięcy 
0pkt – powyżej 12 miesięcy 

Punkty się nie sumują 

Dokumentacja 

aplikacyjna - 

dodatkowa 

informacja 

przedstawiona w 

opisie operacji 

uzasadniająca 

przyjęty okres 

realizacji 
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7 
Wpływ operacji na 

osiągnięcie 

wskaźników LSR 

2pkt – realizacja operacji 

spowoduje podniesienie 

wskaźnika produktu i/lub 

rezultatu dla danego 

przedsięwzięcia 

przynajmniej o jedną 

jednostkę miary  
0pkt – realizacja operacji nie 

spowoduje podniesienia 

wskaźnika produktu i 

rezultatu danego 

przedsięwzięcia 

przynajmniej o jedną 

jednostkę miary 

Dokumentacja 

aplikacyjna - rozdział 

opis operacji 

  

8 

Beneficjent korzystał 

z doradztwa i/lub 

uczestniczył w 

szkoleniu 

2pkt – tak 
0pkt – nie 

Dokumentacja 

aplikacyjna - 

potwierdzenie 

udziału w 

szkoleniu/doradztwie 

wydane przez Biuro 

LGD 

  

9 
Miejsce realizacji 

operacji 

2 pkt – projekt realizowany 

w miejscowościach poniżej 5 

tys. mieszkańców 
0 pkt – projekt realizowany 

w miejscowościach powyżej 

lub równo 5 tys. 

mieszkańców 

Dokumentacja 

aplikacyjna, danych 

własnych LGD i 

wiedzy własnej 

członków RADY 

  

MAX - 21 punkty 

 

Ilość przyznanych punktów:  

Uzasadnienie oceny:  

Podpis 
Przewodniczącego Rady 

i Sekretarza/ Członka Rady 

 

Miejscowość i data:  
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KARTA OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU 

 

Działanie PROW 2014 – 2020: Przedsiębiorcy (ROZWÓJ, INKUBATOR) 

Numer konkursu:  

Numer wniosku:  

Imię i nazwisko/ nazwa Wnioskodawcy:  

Tytuł wniosku:  

 

OCENA WNIOSKU 

Lp. 
Nazwa kryterium 

oceny 
Skala punktowa Źródło weryfikacji 

Liczba 
przyznanych 

punktów 
Uzasadnienie 

1 

Operacja dotyczy 

działalności 

gospodarczej w 

zakresie lokalnych 

zasobów. Lokalne 

zasoby – walory 

przyrodnicze, 

kulturowe, 

historyczne, tradycje 

rzemieślnicze i 

rękodzielnicze, 

produkty rolne, 

produkty lokalne. 

Każdy z zasobów musi 

być nierozłącznie 

związany z obszarem 

LSR (występujące na 

terenie gmin objętych 

LSR) 

2pkt – operacja 

wykorzystuje co najmniej 

jeden ze wskazanych 

lokalnych zasobów 
0pkt – brak związku operacji 

z  lokalnymi zasobami 
 

Punkty się nie sumują 

Dokumentacja 

aplikacyjna - rozdział 

opis operacji gdzie 

wskazano wykorzystane 

zasoby i uzasadniono 

stopień ich 

wykorzystania. 

  

2 

Realizacja operacji 

spowoduje 

utworzenie miejsc 

pracy w przeliczeniu 

na pełen etat 

średniorocznie 

3pkt – 3 miejsca pracy  
2pkt – 2 miejsca pracy  
1pkt – 1 miejsce pracy  

 
Punkty się nie sumują 

Dokumentacja 

aplikacyjna – wniosek, 

rozdział opis operacji 
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3 
Udział wkładu 

własnego w realizację 

operacji 

3pkt –  jest większy od 

wymaganego wkładu o 

minimum 11 punktów 

procentowych i więcej 
2pkt –  jest większy od 

wymaganego i znajdujący 

się przedziale od 6 do 10 

punktów procentowych   

1pkt – jest większy od 

wymaganego i znajdujący 

się przedziale od 1 do 5 

punktów procentowych   

0pkt – jest równy 

wymaganiom 
 

Do wszystkich wartości 
stosuje się zaokrąglenie 

arytmetyczne 
 

Punkty się nie sumują 

Dokumentacja 

aplikacyjna - źródła 

finansowania 

  

4 

Biznesplan jest 

racjonalny, realny 

oraz nie budzący 

wątpliwości 

2pkt – tak 
0pkt – nie 

Dokumentacja 

aplikacyjna, 

sprawdzenie wszystkich 

wymaganych pól 

  

5 
Wysokość 

wnioskowanej 

pomocy 

4 pkt – wnioskowana kwota 

dofinansowania wynosi do 

100 000 zł włącznie 
1 pkt – wnioskowana kwota 

dofinansowania wynosi 

powyżej 100 000, a mniej 

niż 200 000 zł włącznie  
0 pkt – wnioskowana kwota 

dofinansowania wynosi 

powyżej 200 000 zł 

Dokumentacja 

aplikacyjna – część 

finansowa 

  

6 
Czas realizacji 

projektu 

2pkt – do 6 miesięcy  
1pkt – do 12 miesięcy 

a powyżej 6 miesięcy 
0pkt – powyżej 12 miesięcy 

 
W przypadku projektów 

polegających na utworzeniu 

inkubatorów: 

2pkt – do 18 miesięcy  
0pkt – powyżej 18 miesięcy 

 
Punkty się nie sumują 

Dokumentacja 

aplikacyjna - dodatkowa 

informacja 

przedstawiona w opisie 

operacji uzasadniająca 

przyjęty okres realizacji 
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7 
Wpływ operacji na 

osiągnięcie 

wskaźników LSR 

2pkt – realizacja operacji 

spowoduje podniesienie 

wskaźnika produktu i 

rezultatu dla danego 

przedsięwzięcia 

przynajmniej o jedną 

jednostkę miary  
0pkt – realizacja operacji nie 

spowoduje podniesienia 

wskaźnika produktu i 

rezultatu danego 

przedsięwzięcia 

przynajmniej o jedną 

jednostkę miary 

Dokumentacja 

aplikacyjna - rozdział 

opis operacji 

  

8 

Beneficjent korzystał 

z doradztwa i/lub 

uczestniczył w 

szkoleniu 

2pkt – tak 
0pkt – nie 

Dokumentacja 

aplikacyjna - 

potwierdzenie udziału 

w szkoleniu/ doradztwie 

wydane przez Biuro LGD 

  

9 
Miejsce realizacji 

operacji 

2 pkt – projekt realizowany 

w miejscowościach poniżej 5 

tys. mieszkańców 
0 pkt – projekt realizowany 

w miejscowościach powyżej 

lub równo 5 tys. 

mieszkańców 

Dokumentacja 

aplikacyjna, danych 

własnych LGD i wiedzy 

własnej członków RADY 

  

MAX - 22 punkty 

 

Ilość przyznanych punktów:  

Uzasadnienie oceny:  

Podpis 
Przewodniczącego Rady 

i Sekretarza/ Członka Rady 

 

Miejscowość i data:  
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KARTA OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU 

 

Działanie PROW 2014 – 2020: Operacje inne 

Numer konkursu:  

Numer wniosku:  

Imię i nazwisko/ nazwa Wnioskodawcy:  

Tytuł wniosku:  

 

OCENA WNIOSKU 

LP. 
NAZWA KRYTERIUM 

OCENY 
SKALA PUNKTOWA 

ŹRÓDŁO 
WERYFIKACJI 

LICZBA 
PRZYZNANYCH 

PUNKTÓW 
UZASADNIENIE 

1 

Operacje 

przyczyniające się do 

wykorzystania niżej 

wymienionych 

obszarów otrzymują 

po 1 pkt. za każdy: 

1) walory 

przyrodniczo-

krajobrazowe, 

2)dziedzictwo 

historyczno-

kulturowe, 

3) aktywność i 

gospodarność 

społeczna 

3pkt  – operacja przyczyni 

się do szerszego 

wykorzystania trzech 

z powyższych  

2pkt – operacja przyczyni się 

do szerszego wykorzystania 

dwóch z powyższych 

obszarów, 

1pkt – operacja przyczyni się 

do szerszego wykorzystania 

jednego z powyższych 

obszarów, 

0pkt – operacja nie 

przyczynia się do 

wykorzystania żadnego z 

powyższych obszarów  
 

Punkty się nie sumują 

Dokumentacja 

aplikacyjna - rozdział 

opis operacji 

  

2 
Operacja służy jak 

największej liczbie 

mieszkańców 

3pkt – mieszkańcy całego 

obszaru LSR 
2pkt – mieszkańcy więcej niż 

1 gminy a mniej niż 5 Gmin 

1 pkt – mieszkańcy 1 gminy 

Dokumentacja 

aplikacyjna - rozdział 

opis operacji 
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3 
Udział wkładu 

własnego w realizację 

operacji 

3pkt –  jest większy od 

wymaganego wkładu o 

minimum 11 punktów 

procentowych i więcej 
2pkt –  jest większy od 

wymaganego i znajdujący 

się przedziale od 6 do 10 

punktów procentowych   

1pkt – jest większy od 

wymaganego i znajdujący 

się przedziale od 1 do 5 

punktów procentowych   

0pkt – jest równy 

wymaganiom 
 

Do wszystkich wartości 
stosuje się zaokrąglenie 

arytmetyczne 
 

Punkty się nie sumują 

Dokumentacja 

aplikacyjna - źródła 

finansowania 

  

4 

Operacja dotyczy 

działań w zakresie 

infrastruktury służącej 

rozwojowi kultury, 

sportu i rekreacji 

2pkt – tak 
0pkt – nie 

Dokumentacja 

aplikacyjna - rozdział 

opis operacji, zakres 

operacji, zestawienie 

kosztów 

  

5 

Projekt dotyczy 

budowania więzi 

społeczności lokalnej 

poprzez pobudzenie 

aktywności wśród 

mieszkańców 

2pkt – dotyczy 
0pkt – nie dotyczy 

Dokumentacja 

aplikacyjna - rozdział 

opis operacji, zakres 

operacji, zestawienie 

kosztów 

  

6 

Wnioskodawca 

posiada 

doświadczenie w 

realizacji projektów 

współfinansowanych 

ze środków 

zewnętrznych. 

2 pkt – Wnioskodawca 

korzystał ze środków 

zewnętrznych – środki 

unijne 
1 pkt – Wnioskodawca 

korzystał ze środków 

zewnętrznych – krajowych 
0 pkt – Wnioskodawca nie 

korzystał ze środków 

zewnętrznych  

 
Punkty się nie sumują 

Dokumentacja 

aplikacyjna - rozdział 

opis operacji 

pokazujący 

pozyskane 

dofinansowania, 

oświadczenie 

Beneficjenta 
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7 
Czas realizacji 

projektu 

3pkt – do 6 miesięcy  
2pkt – do 9 miesięcy a 

powyżej 6 miesięcy 

1pkt – do 12 miesięcy a 

powyżej 9 miesięcy  

0pkt – powyżej 12 miesięcy 

 
Punkty się nie sumują 

Dokumentacja 

aplikacyjna - 

dodatkowa 

informacja 

przedstawiona w 

opisie operacji 

uzasadniająca 

przyjęty okres 

realizacji 

  

8 
Wpływ operacji na 

osiągnięcie 

wskaźników LSR 

4 pkt – operacja pozytywnie 

wpływa na osiągniecie 

wskaźnika produktu w 

większej ilości niż 3 sztuki 
3 pkt – operacja pozytywnie 

wpływa na osiągniecie 

wskaźnika produktu w 

większej ilości niż 2 sztuki 
2 pkt – operacja pozytywnie 

wpływa na osiągniecie 

wskaźnika produktu w 

większej ilości niż 1 sztuki 
0 pkt – operacja pozytywnie 

wpływa na osiągniecie 1 

wskaźnika produktu 

Dokumentacja 

aplikacyjna - rozdział 

opis operacji 

  

9 

Beneficjent korzystał 

z doradztwa i/lub 

uczestniczył w 

szkoleniu 

2pkt – tak 
0pkt – nie 

Dokumentacja 

aplikacyjna - 

potwierdzenie 

udziału w 

szkoleniu/doradztwie 

wydane przez Biuro 

LGD 

  

10 
Miejsce realizacji 

operacji 

2 pkt – projekt realizowany 

w miejscowościach poniżej 5 

tys. mieszkańców 
0 pkt – projekt realizowany 

w miejscowościach powyżej 

lub równo 5 tys. 

mieszkańców 

Dokumentacja 

aplikacyjna, danych 

własnych LGD i 

wiedzy własnej 

członków RADY 

  

MAX - 26 punkty 

 

Ilość przyznanych punktów:  

Uzasadnienie oceny:  

Podpis 
Przewodniczącego Rady 

i Sekretarza/ Członka Rady 

 

Miejscowość i data:  
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KARTA OCENY WEDŁUG KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH 

 

Działanie PROW 2014 – 2020: Przedsiębiorcy (PREMIA, ROZWÓJ, INKUBATOR), Operacje inne* 

Numer konkursu:  

Numer wniosku:  

Imię i nazwisko/ nazwa Wnioskodawcy:  

Tytuł wniosku:  

 

OCENA WNIOSKU 

Lp. Kryterium Opis Punktacja 

1 
Innowacyjność 

operacji 

Preferuje się operacje innowacyjne. 

Przez innowacyjność należy rozumieć zastosowanie lub 

wprowadzenie nowych  lub ulepszonych usług/produktów, 

procesów (technologii), metod organizacji lub marketingu,  

nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów i surowców, 

wcześniej nie stosowanym na obszarze LSR; nowym sposobie 

zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju; 

upowszechnieniu lub wykorzystaniu nowoczesnych technik 

informacyjno-komunikacyjnych. Innowacyjne może być ich 

nietypowe, niestandardowe 

wykorzystanie czy promocja. 

Uwaga: 
Analiza kryterium na podstawie opisu operacji, gdzie 

Beneficjent ma wskazać innowacyjność projektu. 
Weryfikacja przeprowadzana jest na podstawie dostępnej 

wiedzy lokalnej posiadanej przez Członków Rady. 

6pkt – innowacyjność operacji 

na poziomie obszaru LSR 

3pkt – innowacyjność operacji 

na poziomie gminy 

członkowskiej LGD miejsca 

realizacji operacji  

1pkt – innowacyjność operacji 

na poziomie miejscowości 

należącej do Gminy 

0pkt – brak innowacyjności 

Ilość przyznanych punktów:  

Uzasadnienie:  



 
 

 

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

KRYTERIA WYBORU OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD  
(OPERACJE INDYWIDUALNE) WRAZ Z ICH OPISEM ORAZ PROCEDURĄ USTALANIA I ZMIANY KRYTERIÓW 

 

 

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „JURAJSKA KRAINA” 

32-043 Skała, ul. Szkolna 4     |     tel. 12/3801061     |     www.jurajskakraina.pl     |     biuro@ jurajska kraina.pl 

S
tr

o
n

a
 1

5
 

2 

Oddziaływanie 

operacji  

na grupę 

defaworyzowaną 

zidentyfikowaną  

w LSR 

Preferuje się wnioski oddziałujące pozytywnie na grupę 

defaworyzowaną. Grupy defaworyzowane, to grupy: 

4) Młodzi ludzie poniżej 30 roku życia 

5) Osoby powyżej 50 roku życia 

6) Mikroprzedsiębiorcy 

 
Uwaga: 

Nie przyznaje się punktów za wiek Beneficjenta, który 
determinuje jego przynależność do danej grupy 

defaworyzowanej. 
Nie przyznaje się punktów za status Przedsiębiorcy jako 

Mikroprzedsiębiorca. 
Analiza kryterium na podstawie opisu operacji, gdzie 

Beneficjent opisuje oddziaływanie na wskazane grupy 
defaworyzowane. 

6pkt – pozytywne 

oddziaływanie operacji na dwie 

ze zidentyfikowanych grup 

defaworyzowanych na 

obszarze LSR 
3pkt – pozytywne 

oddziaływanie operacji na 

jedną ze zidentyfikowanych 

grup defaworyzowanych na 

obszarze LSR 
0pkt – brak oddziaływania 

operacji na grupę 

defaworyzowaną na obszarze 

LSR    

Ilość przyznanych punktów:  

Uzasadnienie:  

 

Ilość przyznanych punktów premiujących:  

Ilość przyznanych punktów z oceny wg lokalnych kryteriów wyboru:  

SUMA PRZYZNANYCH PUNKTÓW Z OBYDWU OCEN PROJEKTU:  

 

Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja,  

by zostać uznaną za spełniającą lokalne kryteria wyboru to w przypadku działań: 

1) Operacja realizowana przez podmioty inne niż LGD.  15 

2) Premia na otwarcie działalności gospodarczej 
3) Rozwijanie działalności gospodarczej 
4) Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego 

12 

 

Uzasadnienie oceny:  

Podpis  
Przewodniczącego Rady 

i Sekretarza/ Członka Rady 

 

Miejscowość i data:  
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ROZDZIAŁ II.  
PROCEDURA USTALANIA I ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU 

 

1. UŻYTE W PROCEDURZE SKRÓTY OZNACZAJĄ: 

1.1. LGD – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina; 

1.2. Rada – Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina; 

1.3. LSR – Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność; 

1.4. Kryteria Wyboru – Kryteria Wyboru Operacji oraz Kryteria Wyboru Grantów 

1.5. PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 

1.6. Konkurs – Ogłoszony przez Zarząd nabór wniosków zakładających realizację operacji/ zadań w ramach 

LSR; 

1.7. Projekt grantowy – projekt, w ramach realizacji którego LGD udziela Grantobiorcom grantów na realizację 

operacji służących osiągnięciu celu tego projektu,  

1.8. Operacja realizowana przez podmioty inne niż LGD - projekt/wniosek o udzielenie wsparcia na operację w 

zakresie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020 

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.  

 

2. CEL PROCEDURY 

Celem Procedury jest określenie sposobu ustalania i zmiany Kryteriów Wyboru Operacji oraz Kryteriów Wyboru 

Grantów. 

 

3. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

3.1. Procedurę przyjmuje i zmienia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD w formie uchwały. 

3.2. Kryteria wyboru zostały opracowane przez grupę roboczą na podstawie diagnozy i analizy SWOT i 

skonsultowane na Walnym Posiedzenie Członków LGD oraz z lokalną społecznością za pomocą strony 

internetowej LGD.  

3.3. Dla kryteriów wyboru ustalono minimalny próg punktowy, jaki musi spełniać wniosek, aby mógł zostać 

wybrany do finansowania.  

3.4. Kryteria wyboru powstały w oparciu o kryteria obowiązkowe oraz kryteria, których spełnienie jest ważne 

z punktu widzenia LGD i przyczyni się do realizacji celów określonych w LSR.  

3.5. Określenie kryteriów wynikało z analizy SWOT i diagnozy obszaru. 

 

4. PRZEBIEG PROCEDURY 

4.1. Aktualizacja kryteriów wyboru operacji indywidualnych może mieć miejsce w trakcie realizacji LSR po 

zawarciu z Samorządem Województwa Małopolskiego umowy ramowej lub przed zawarciem umowy 

ramowej – w związku z dokonaniem przez Samorząd Województwa Małopolskiego warunkowego wyboru 

LSR uzależniającego jego dokonanie od zmiany lokalnych kryteriów wyboru. Aktualizacja kryteriów 

odbywa się z zachowanie ich mierzalności. 

4.2. Przesłanką do aktualizacji kryteriów może być w szczególności: 

4.2.1. zmiana w przepisach prawnych, istotnych z punktu widzenia wdrażania LSR, 
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4.2.2. wydanie przez Instytucję Zarządzającą dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 

2020 wytycznych mających wpływ na realizację LSR, 

4.2.3. wyniki realizacji LSR – niski stopień osiągnięcia założonych w LSR wskaźników, 

4.2.4. uwagi dotyczące obowiązujących kryteriów, zgłoszone przez Radę, Biuro LGD lub wnioskodawców 

biorących udział w naborach przeprowadzanych przez LGD w związku z wdrażaniem LSR. 

4.3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD dokonuje zmian kryteriów wyboru, na wniosek: 

4.3.1. Rady,  

4.3.2. biura LGD - Biuro LGD występuje z wnioskiem o zmianę kryteriów wyboru tylko i wyłącznie, gdy 

otrzyma za pomocą ankiet badających poziom satysfakcji uwagi dotyczące Kryteriów Wyboru 

Operacji bądź Kryteriów Wyboru Grantów. Zgłoszone przez mieszkańców uwagi, o których mowa 

wyżej są opracowywane i zgłaszane przez biuro LGD, a następne prezentowane na Walnym Zebraniu 

Członków. 

4.3.3. z własnej inicjatywy.  

4.4. Wniosek o zmianę kryteriów powinien mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie. Wniosek składany 

jest do Zarządu, który decyduje o nadaniu mu dalszego biegu i przekazuje go Przewodniczącemu Rady 

LGD. 

4.5. Projekt aktualizacji kryteriów przygotowuje Rada LGD. 

4.6. Rada LGD przekazuje opracowany projekt aktualizacji kryteriów Zarządowi, który nanosi w projekcie 

swoje uwagi i propozycje, po czym taką treść projektu aktualizacji kryteriów konsultuje z członkami LGD i 

lokalną społecznością. 

4.7. Konsultacje z członkami LGD i lokalną społecznością polegają na: 

4.7.1. konsultacjach elektronicznych - opublikowaniu na stronie internetowej LGD przez Zarząd LGD 

projektu aktualizacji kryteriów wraz z uzasadnieniem wprowadzanych zmian, z możliwością 

zgłaszania przez zainteresowane osoby drogą elektroniczną uwag do projektu, 

4.7.2. dystrybucji (tradycyjnie lub e-mail) przez Biuro LGD informacji o planowanych zmianach kryteriów 

wśród członków LGD, 

4.8. W przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian kryteriów wynika z konieczności dostosowania się 

do uwag zgłoszonych przez Samorząd Województwa Małopolskiego w związku z warunkowym wyborem 

LSR  do realizacji na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy o RLKS lub  z konieczności niezwłocznego 

uwzględnienia wytycznych wydanych przez Instytucję Zarządzającą dla Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 2020, a kryteria należy zmienić terminowo, Zarząd LGD może ograniczyć proces 

konsultacji społecznych, jednak w każdym wypadku na stronie internetowej LGD powinien zostać 

opublikowany projekt zmiany kryteriów wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian i wskazaniem 

sposobu i terminów zgłaszania uwag do przedstawionej propozycji. 

4.9. Biuro LGD przedstawia propozycje zmian kryteriów wyboru w siedzibie Biura oraz na swojej stronie 

internetowej co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD, 

na którym podejmowana będzie uchwała w tej sprawie. 

4.10. Na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD przedstawiane są wyniki 

przeprowadzonych konsultacji zawierające w szczególności:  

4.10.1. sposób i termin ogłoszenia konsultacji,  

4.10.2. zestawienie uwag do proponowanych kryteriów. 
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4.11. Informacja o przyjętych kryteriach wyboru operacji publikowana jest na stronie Internetowej LGD.  

4.12. W przypadku zmiany kryteriów wyboru operacji będą one obowiązywać dla konkursów ogłaszanych po 

dniu zatwierdzenia zmian, natomiast skład osobowy Rady zostanie przeszkolony pod kątem dokonanych 

zmian, a Biuro LGD przygotuje nowe karty oceny wniosków uwzględniające wprowadzone zmiany. 

4.13. Następnie Zarząd LGD przygotowuje i składa w Samorządzie Województwa Małopolskiego informację o 

dokonaniu aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji celem uzgodnienia zmiany. Do informacji 

załącza się uchwałę Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w przedmiocie aktualizacji kryteriów.  

4.14. Aktualizację kryteriów uważa się za uzgodnioną z Samorządem Województwa Małopolskiego w 

przypadku, gdy w terminie 30 dni od dnia poinformowania Samorządu o treści dokonanej zmiany nie 

wyrazi on sprzeciwu na proponowane zmiany, chyba że konieczność dokonania zmiany kryteriów 

wynikają ze wskazań Samorządu Województwa Małopolskiego. 

 

 

 

 


