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Kryteria wyboru operacji 

 

Działanie: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – max 25 pkt. 

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 30% tj. – 7,5 pkt. 

Kryteria dla realizacji  zadań dotyczących przedsięwzięcia 2.2.4 – max 37 pkt.  

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 30% tj. – 11,1 pkt. 

Kryterium, na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach 

LSR: uzyskanie co najmniej 3 punktów z kryteriów oceny 1-3. 

 

1. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej 

Strategii Rozwoju (1-3 pkt.): 

a. operacja zgodna z więcej niż jednym celem ogólnym i szczegółowym  

i przedsięwzięciem – 3 pkt. 

b. operacja zgodna tylko z jednym celem ogólnym i szczegółowym  

i przedsięwzięciem – 1 pkt. 

 

2. Operacja zakłada wykorzystanie zasobów obszaru objętego strategią (0-1 pkt.): 

a. projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub 

historycznego lub  przyrodniczego lub gospodarczego – 1 pkt. 

b. projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt.  

 

3. Projekt będzie dotyczył działalności  (0-1 pkt.): 

a. bezpośrednio związanej z sektorem turystycznym lub produktem lokalnym – 1pkt.   

b. nie związanej z sektorem turystycznym albo produktami lokalnymi – 0 pkt. 

4. Operacja komplementarna, uzupełniająca zakres innych operacji realizowanych  

lub zrealizowanych w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR (0-4 pkt.): 

a. operacja jest komplementarna z więcej niż 1 inną operacją realizowaną  

lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt. 

b. operacja jest komplementarna z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną  

w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt. 

c. operacja nie jest komplementarny z inną operacją realizowaną lub zrealizowaną  

w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 0 pkt. 
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5. Miejsce realizacji operacji (1-3 pkt.): 

a. miejscowość do 500 mieszkańców – 3 pkt. 

b. miejscowość powyżej 500 i nie więcej niż 1000 mieszkańców – 2 pkt. 

c. miejscowość powyżej 1000 mieszkańców – 1 pkt. 

 

6. Członkostwo Wnioskodawcy w LGD (0-2 pkt.): 

a. jest członkiem LGD – 2 pkt. 

b.  nie jest członkiem LGD - 0 pkt. 

 

7. Innowacyjność projektu (0-3 pkt.): 

a. operacja nie była wcześniej realizowana na terenie LGD – 3pkt. 

b. operacja nie była wcześniej realizowana w gminie właściwej dla obszaru realizacji 

operacji – 2 pkt.  

c. operacja nie była wcześniej realizowana w miejscowości, która objęta ma zostać 

zasięgiem operacji – 1 pkt. 

d. operacja nie ma innowacyjnego charakteru w rozumieniu powyższych 

przypadków – 0 pkt.   

 

8. Wiek Wnioskodawcy w chwili złożenia wniosku (1-3pkt.): 

a. do 30 lat – 3 pkt. 

b. od 30 lat do 45 lat – 2 pkt. 

c. powyżej 45 lat – 1 pkt.  

 

9. Udokumentowane doświadczenie Wnioskodawcy w zakresie realizacji operacji lub 

projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich finansowanych ze źródeł zewnętrznych 

beneficjenta (0-2 pkt.): 

a. 2 lub więcej zrealizowane projekty lub operacje – 2 pkt. 

b. zrealizowany 1 projekt lub operacja – 1 pkt. 

c. brak udokumentowanego doświadczenia – 0 pkt.  

 

10.  Udokumentowana wiedza lub kwalifikacje z zakresu rozwoju obszarów  

wiejskich (0-3pkt.): 

a. udział w 3 lub więcej seminariach, szkoleniach lub konkursach – 3 pkt. 

b. udział w 2 seminariach, szkoleniach lub konkursach – 2 pkt. 
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c.  udział w 1 seminarium, szkoleniu lub konkursie – 1 pkt. 

d. brak udokumentowanego udziału w seminarium, szkoleniu lub konkursie – 0 pkt. 

Dodatkowe kryteria stosowane przy realizacji przedsięwzięcia 2.2.4 tj. „zwiększenie jakości 

oraz dostępności usług rekreacyjnych i edukacyjnych dla osób 50+: 

 

11. Wnioskodawca będący osobą fizyczną na pierwszy dzień składania wniosków (0-7pkt.) 

a. miał więcej niż 50 lat – 7 pkt. 

b. nie miał więcej niż 50 lat – 0 pkt. 

  

12. Bezpośrednią i największą grupę docelową projektu stanowią (0-5pkt.) 

a.  osoby powyżej 50 lat – 5 pkt. 

b.  osoby w wieku 50 lat i poniżej – 0 pkt.      

 

 

Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – max 35 pkt. 

 

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 30% tj. - 10,5 pkt. 

Kryteria dla realizacji  zadań dotyczących przedsięwzięcia 2.2.4  – max 47 pkt.  

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 30% tj. – 14,1 pkt. 

Kryterium, na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach 

LSR: uzyskanie co najmniej 3 punktów z kryteriów oceny 1 - 3. 

 

 

1. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej 

Strategii Rozwoju: 

a. operacja zgodna z więcej niż jednym celem ogólnym i szczegółowym  

i przedsięwzięciem – 3 pkt. 

b. operacja zgodna tylko z jednym celem ogólnym i szczegółowym  

i przedsięwzięciem – 1 pkt. 

 

2. Operacja zakłada wykorzystanie zasobów obszaru objętego strategią (0-2pkt. ): 

a. projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego  

i historycznego i przyrodniczego i gospodarczego – 2 pkt. 
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b. projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub 

historycznego lub przyrodniczego lub gospodarczego – 1 pkt. 

c. projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt. 

 

3. Projekt będzie dotyczył działalności (0-1pkt): 

a. bezpośrednio związanej z sektorem turystycznym lub produktem lokalnym  

– 1 pkt. 

b. nie związanej z sektorem turystycznym albo produktami lokalnymi - 0 pkt.   

 

4. Operacja komplementarna uzupełniająca zakres innych operacji realizowanych  

lub zrealizowanych w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR (0-4 pkt.): 

a. operacja jest komplementarna z więcej niż 1 inną operacją realizowaną  

lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt. 

b. operacja jest komplementarna z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną  

w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt. 

c. operacja nie jest komplementarny z inną operacją realizowaną lub zrealizowaną  

w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 0 pkt. 

 

 

5. Miejsce realizacji operacji (1-3pkt.): 

a. miejscowość do 500 mieszkańców – 3 pkt. 

b. miejscowość powyżej 500 i nie więcej niż 1000 mieszkańców – 2 pkt. 

c. miejscowość powyżej 1000 mieszkańców – 1 pkt. 

 

6. Członkostwo Wnioskodawcy w LGD (0-2pkt.): 

a. jest członkiem LGD – 2 pkt. 

b. nie jest członkiem – 0 pkt. 

 

7. Innowacyjność projektu (0-3 pkt.):   

a. operacja nie była wcześniej realizowana na terenie LGD – 3pkt: 

b. operacja nie była wcześniej realizowana w gminie właściwej dla obszaru realizacji 

operacji - 2 pkt. 



Załącznik nr 9 do Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”  

obszar gmin: Bogoria, Chmielnik, Daleszyce, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Staszów, Szydłów 

5 

 

c. operacja nie była wcześniej realizowana w miejscowości, która objętą ma zostać 

zasięgiem operacji – 1 pkt. 

d. operacja nie ma innowacyjnego charakteru w rozumieniu powyższych 

przypadków – 0 pkt.  

8. Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne 

(1-4 pkt.): 

a. więcej niż 3 miejsca pracy – 4 pkt. 

b. 3 miejsca pracy – 3 pkt. 

c. 2 miejsca pracy – 2 pkt. 

d. 1 miejsce pracy – 1 pkt. 

 

9. Udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji operacji lub projektów z zakresu 

obszarów wiejskich finansowanych ze źródeł zewnętrznych beneficjenta lub wiedza albo 

kwalifikacje z zakresu obszarów wiejskich Wnioskodawcy (0-3pkt.): 

a. co najmniej 3 dokumenty potwierdzające realizację projektów lub operacji lub 

udział w szkoleniach, seminariach lub konkursach – 3 pkt. 

b. co najmniej 2 dokumenty potwierdzające realizację projektów lub operacji lub 

udział w szkoleniach, seminariach lub konkursach – 2 pkt. 

c. 1 dokument potwierdzający realizację projektów lub operacji lub udział 

 w szkoleniach, seminariach lub konkursach – 1 pkt. 

d. brak udokumentowanego doświadczenia lub wiedzy albo kwalifikacji – 0 pkt. 

 

10. Korzyści płynące z operacji dla obszaru LGD (0-5pkt.): 

a. operacja poprawi jakość przestrzeni publicznej – 2 pkt. 

b. operacja przyczyni się do zwiększenia liczby dostępnych form spędzania wolnego 

czasu i czynnego wypoczynku – 2 pkt. 

c. operacja umożliwi nadanie nowych funkcji obszarowi, na którym będzie 

realizowana (rekreacyjnej, turystycznej, sportowej) – 1 pkt. 

d. Operacja nie przyniesie żadnej z powyższych korzyści – 0 pkt.  

 

11.  Wnioskodawca korzystał z doradztwa realizowanego przez biuro LGD (0-5pkt.): 

a. korzystał ze spotkań doradczych i doradztwa indywidualnego – 5 pkt. 

b. korzystał ze spotkań doradczych lub doradztwa indywidualnego – 2 pkt. 

c. nie korzystał – 0 pkt.   
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Dodatkowe kryteria stosowane przy realizacji przedsięwzięcia 2.2.4 tj. „zwiększenie jakości 

oraz dostępności usług rekreacyjnych i edukacyjnych dla osób 50+: 

 

12. Wnioskodawca będący osobą fizyczną na pierwszy dzień składania wniosków (0-7pkt.) 

a. miał więcej niż 50 lat – 7 pkt. 

b. nie miał więcej niż 50 lat – 0 pkt. 

  

13. Bezpośrednią i największą grupę docelową projektu stanowią (0-5pkt.) 

a.  osoby powyżej 50 lat – 5 pkt. 

b.  osoby w wieku 50 lat i poniżej – 0 pkt.      

  

Działanie: Odnowa i rozwój wsi – max 20 pkt. 

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru  operacji: 30%  - tj. 6 pkt. 

Kryteria dla realizacji  zadań dotyczących przedsięwzięcia 2.2.4 – max 25 pkt.  

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 30% tj. – 7,5 pkt. 

Kryterium, na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach 

LSR: uzyskanie co najmniej 4 punktów z kryteriów oceny 1-2. 

 

1. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej 

Strategii Rozwoju(1-3 pkt.): 

a. operacja zgodna z więcej niż jednym celem ogólnym i szczegółowym  

i przedsięwzięciem – 3 pkt. 

b. operacja zgodna tylko z jednym celem ogólnym i szczegółowym  

i przedsięwzięciem – 1 pkt. 

2. Korzyści płynące z operacji dla lokalnej społeczności (0-5pkt): 

a. operacja poprawi jakość przestrzeni publicznej -2 pkt. 

b. operacja przyczyni się do zwiększenia liczby dostępnych form spędzania wolnego 

czasu i czynnego wypoczynku – 2 pkt. 

c. operacja umożliwi nadanie nowych funkcji obszarowi, na którym będzie 

realizowana (rekreacyjnej, turystycznej, sportowej) - 1 pkt. 

d.  operacja nie przyniesie żadnej z powyższych korzyści – 0 pkt. 

3. Operacja komplementarna uzupełniająca zakres innych operacji realizowanych  

lub zrealizowanych w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR(0-4 pkt.): 
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a. operacja jest komplementarna z więcej niż 1 inną operacją realizowaną  

lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt. 

b. operacja jest komplementarna z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną  

w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt. 

c. operacja nie jest komplementarny z inną operacją realizowaną lub zrealizowaną  

w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 0 pkt. 

 

4. Obszar realizacji operacji (1-3 pkt.): 

a. jedna miejscowość – 1 pkt. 

b. dwie miejscowości – 2 pkt. 

c. więcej niż dwie miejscowości – 3 pkt. 

 

5. Członkostwo Wnioskodawcy w LGD (0-2pkt.) : 

a. jest członkiem LGD – 2 pkt. 

b. nie jest członkiem LGD – 0 pkt. 

 

6. Innowacyjny charakter operacji (0-3pkt.): 

a. operacja nie była wcześniej realizowana na terenie LGD – 3 pkt. 

b. operacja nie była wcześniej realizowana w gminie właściwej dla obszaru realizacji 

operacji – 2 pkt. 

c. operacja nie była wcześniej realizowana w miejscowości, która objęta ma zostać 

zasięgiem operacji – 1 pkt. 

d. operacja nie ma innowacyjnego charakteru w rozumieniu powyższych 

przypadków – 0 pkt.       

Dodatkowe kryteria stosowane przy realizacji przedsięwzięcia 2.2.4 tj. „zwiększenie jakości 

oraz dostępności usług rekreacyjnych i edukacyjnych dla osób 50+: 

 

7. Bezpośrednią i największą grupę docelową projektu stanowią (0-5pkt.) 

a.  osoby powyżej 50 lat – 5 pkt. 

b.  osoby w wieku 50 lat i poniżej – 0 pkt.      
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Działanie: Małe projekty – max 25 pkt. 

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 30% - tj. 7,5 pkt. 

Kryterium, na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach 

LSR: uzyskanie co najmniej 3 punktów z kryteriów oceny 1 - 3. 

 

Kryteria strategiczne:  

Ogłaszając nabór wniosków Zarząd w drodze uchwały może dodatkowo wskazać od 1 do 3 

kryteriów strategicznych oceny wniosków. Punkty uzyskane za spełnienie kryteriów 

strategicznych doliczane są do pozostałych otrzymanych punktów, po spełnieniu kryterium 

minimum: 

1. W ramach operacji zostanie promowany istniejący lub nowo stworzony, możliwy do 

kupienia produkt lokalny – 10 pkt. 

2. W ramach operacji na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi zostanie wpisany produkt z obszaru LGD – 10 pkt.     

3. W ramach operacji powstanie nowa organizacja pozarządowa zarejestrowana w KRS 

– 10 pkt. 

Kryterium strategiczne dla operacji w zakresie realizacji przedsięwzięcia 2.2.4 tj. 

„zwiększenie jakości oraz dostępności usług rekreacyjnych i edukacyjnych dla osób 50+: 

: 

 

4. Wnioskodawca będący osobą fizyczną na pierwszy dzień składania wniosków miał więcej niż 

50 lat lub bezpośrednią i największą grupę docelową projektu stanowią osoby powyżej          

50 lat- 10 pkt.  

Kryteria oceny: 

  

1. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej 

Strategii Rozwoju(1-3 pkt.): 

a. operacja zgodna z więcej niż jednym celem ogólnym i szczegółowym  

i przedsięwzięciem – 3 pkt. 

b. operacja zgodna tylko z jednym celem ogólnym i szczegółowym  

i przedsięwzięciem – 1 pkt. 
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2. Operacja zakłada wykorzystanie zasobów obszaru objętego strategią (0-2pkt.): 

a. projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego, 

historycznego, przyrodniczego, gospodarczego (minimum 2 zasoby) – 2 pkt. 

b. projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego, lub 

historycznego lub przyrodniczego lub gospodarczego  – 1 pkt. 

c. projekt  nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt. 

 

 

3. Projekt będzie dotyczył działalności (0-1 pkt.): 

a. bezpośrednio związanej z sektorem turystycznym lub produktem lokalnym – 1pkt. 

b. nie związanej z sektorem turystycznym albo produktami lokalnymi – 0 pkt.   

 

4. Operacja komplementarna uzupełniająca zakres innych operacji realizowanych  

lub zrealizowanych w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR (0-4pkt): 

a. operacja jest komplementarna z więcej niż 1 inną operacją realizowaną  

lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt. 

b. operacja jest komplementarna z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną  

w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt. 

c. operacja nie jest komplementarny z inną operacją realizowaną lub zrealizowaną  

w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 0 pkt. 

 

5. Miejsce realizacji operacji (1-3 pkt.): 

a. miejscowość do 500 mieszkańców – 3 pkt. 

b. miejscowość powyżej 500 i nie więcej niż 1000 mieszkańców – 2 pkt. 

c. miejscowość powyżej 1000 mieszkańców – 1 pkt. 

 

 

6. Obszar realizacji operacji (1-3 pkt.): 

a. jedna miejscowość – 1 pkt. 

b. dwie miejscowości – 2 pkt. 

c. więcej niż dwie miejscowości – 3 pkt. 

 

7. Korzyści płynące z realizacji operacji ( 0-3 pkt.): 

a. operacja przyczyni się do wzbogacenia oferty kulturalnej obszaru – 1 pkt. 
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b. operacja wzmocni więzi społeczne wśród mieszkańców obszaru LGD – 1 pkt. 

c. operacja wpłynie na rozwój gospodarczy obszaru LGD – 1 pkt. 

d. żadne z powyższych – 0 pkt.            

 

8. Członkostwo Wnioskodawcy w LGD (0-2 pkt.): 

a. jest członkiem LGD od co najmniej 3 lat  2 pkt. 

b. jest członkiem LGD, krócej niż 3 lata – 1 pkt. 

c. nie jest członkiem LGD – 0 pkt. 

 

9. Operacja (0-1pkt.):  

a. promuje zdrowy lub ekologiczny tryb życia – 1 pkt. 

b. nie odnosi się do promocji zdrowego lub ekologicznego trybu życia – 0 pkt. 

 

10. Innowacyjność  projektu (0-3 pkt.): 

a. operacja nie była wcześniej realizowana na terenie LGD – 3 pkt. 

b. operacja nie była wcześniej realizowana w gminie właściwej dla obszaru realizacji 

operacji – 2 pkt. 

c. operacja nie była wcześniej realizowana w miejscowości, która objęta ma zostać 

zasięgiem operacji – 1 pkt. 

d. operacja nie ma innowacyjnego charakteru w rozumieniu powyższych 

przypadków – 0 pkt.     

 


