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Załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2022

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

dotyczące oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD
dla przedsięwzięć

Rozwijanie infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej i/lub kulturalnej
Rozwijanie infrastruktury ułatwiającej kontakty przestrzenne, w tym rozwój
infrastruktury drogowej
Lp.

Nazwa
kryterium

Opis kryterium

Ocena punktowa

KRYTERIA PRZYCZYNIAJĄCE SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW I WPŁYWAJĄCE NA OSIĄGANIE
WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU LSR
1.

2.

Wpływ
operacji na
rozwój
infrastruktury
turystycznej
i/lub
rekreacyjnej
i/lub kulturalnej
i/lub drogowej

Wpływ
operacji na
obszary
zagrożone
marginalizacją

Preferuje się operacje, które będą bezpośrednio
wpływać na poprawę jakości życia mieszkańców
obszaru objętego LSR poprzez rozwój infrastruktury
turystycznej i/lub rekreacyjnej i/lub kulturalnej i/lub
drogowej.
Opis stopnia spełniania kryterium:
− operacja nie ma wpływu na rozwój infrastruktury
turystycznej i/lub rekreacyjnej i/lub kulturalnej
i/lub drogowej - 0 pkt.
− operacja ma wpływ na rozwój infrastruktury
turystycznej i/lub rekreacyjnej i/lub kulturalnej
i/lub drogowej - 1 pkt.
Powiązanie kryterium z diagnozą:
Wśród słabych stron obszaru LGD respondenci
badań ankietowych najczęściej wymieniali m.in.
słabo rozwiniętą ofertę ruchu turystycznego, zaś
najważniejszymi zadaniami ich zdaniem powinny być
(…) rozwój infrastruktury drogowej oraz infrastruktury
turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej – rozdział 2
LSR.
Preferowane są operacje, które będą realizowane na
terenie niewielkich miejscowości (w tym na terenie
miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców). Stosowne
informacje należy zamieścić we wniosku.
Opis stopnia spełniania kryterium:
Operacja będzie realizowana w miejscowości
liczącej:
− powyżej 5000 mieszkańców – 1 pkt.
− od 2000-5000 mieszkańców – 2 pkt.
− poniżej 2000 mieszkańców – 3 pkt.
Powiązanie kryterium z diagnozą:
W rozdziale 3.2 LSR wśród grup defaworyzowanych
zidentyfikowano mieszkańców miejscowości poniżej
5000 mieszkańców.

0 – nie
1 – tak

1 > 5000
2 – 2000 do 5000
3 < 2000
mieszkańców

1

POZOSTAŁE KRYTERIA
3.

4.

5.

Wsparcie osób
z grup
defaworyzowa
nych

Wpływ
operacji na
ochronę
środowiska lub
klimatu

Kwota
wnioskowanej
pomocy

Preferowane są operacje, które będą bezpośrednio
wpływać na zaspokajanie potrzeb osób z grupy
defaworyzowanych, zdefiniowanych w LSR.
Należy wykazać we wniosku wybrane grupy
defaworyzowane oraz udowodnić w jakim zakresie
realizacja operacji wpłynie na poprawę jakości życia
osób ze wskazanych grup defaworyzowanych1.
Opis stopnia spełniania kryterium:
− operacja nie wpływa na zaspokajanie potrzeb
osób z grupy defaworyzowanych – 0 pkt.
− operacja bezpośrednio wpływa na zaspokajanie
potrzeb osób z grupy defaworyzowanych – 2 pkt.
Powiązanie kryterium z diagnozą:
W pkt. 3.2 LSR zostały zidentyfikowane grupy osób
defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku
pracy.
Preferuje się operacje przewidujące zastosowanie
rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub
klimatu. Należy opisać we wniosku planowane
rozwiązania
i
uzasadnić
ich
wykorzystanie
w kontekście prowadzonej działalności.
Opis stopnia spełniania kryterium:
− operacja nie przewiduje zastosowania ww.
rozwiązań – 0 pkt.
− operacja przewiduje zastosowanie ww.
rozwiązania – 1 pkt.
Powiązanie kryterium z diagnozą:
Respondenci badań ankietowych najsłabiej ocenili
kwestie dotyczące (…) podnoszenie wiedzy
społecznej w zakresie ochrony środowiska (…) –
rozdział 2 LSR.
Preferowane są operacje realizowane
z wykorzystaniem mniejszej wnioskowanej kwoty
pomocy.
Opis stopnia spełniania kryterium:
Kwota wnioskowanej pomocy wynosi:
− pow. 300 tys. PLN – 1 pkt.
− powyżej 200 tys. do 300 tys. PLN – 2 pkt.
− do 200 tys. PLN - 3 pkt.
Powiązanie kryterium z diagnozą:
Kryterium premiuje operacje z niższą kwotą wsparcia
po to, by jak najwięcej beneficjentów skorzystało z
pomocy w ramach LSR. W analizie SWOT stwierdza
się, że potrzeby w zakresie np. rozwoju infrastruktury
są bardzo duże we wszystkich gminach obszaru.

0 – nie
2 – tak

0 – nie
1 – tak

1 > 300 tys. PLN
2 – 200 - 300 tys.
PLN
3 < 200 tys. PLN

Do grup defaworyzowanych należą: długotrwale bezrobotni (powyżej 12 miesięcy), niepełnosprawni, nieposiadający
kwalifikacji zawodowych (bez wykształcenia zawodowego), młodzież (18-25 lat), osoby powyżej 50 roku życia, osoby
zamieszkujące miejscowości o liczbie mieszkańców poniżej 5000).
1

2

Preferowane są operacje, których realizacja skutkować
będzie szerszym zakresem oddziaływania.
Wniosek musi zawierać precyzyjne wskazanie na czym
polega oddziaływanie operacji na danym obszarze.
Opis stopnia spełniania kryterium:
1 – jedna
Obszar oddziaływania operacji to:
miejscowość
− jedna miejscowość – 1 pkt.
2 – jedna gmina
− jedna gmina – 2 pkt.
− od 2 do 3 gmin – 3 pkt.
3 – 2-3 gmin
− od 4 do 5 gmin - 4 pkt.
4 – 4-5 gmin
− cały obszar działania LGD – 5 pkt.
Powiązanie kryterium z diagnozą:
5 – cały obszar
W rozdziale 2 LSR zamieszczono wyniki konsultacji
LGD
społecznych, z których wynika, że uczestnicy
rekomendują podjęcie działań mających na celu rozwój
współpracy między podmiotami związanymi z lokalnym
rynkiem pracy (gminy, powiat, PUP, przedsiębiorcy,
bezrobotni, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne etc.).
7. Gotowość
Kryterium preferuje Wnioskodawców, którzy przedłożyli
do realizacji
kompletną
dokumentację
zawierającą
wszystkie
operacji
dokumenty, w tym m. in. projekty budowlane, kosztorysy,
zgody, pozwolenia, opinie niezbędne do realizacji tej
operacji oraz inne wymagane załączniki (dotyczy jedynie
dokumentów wymaganych od Wnioskodawcy na etapie
składania wniosku o udzielenie wsparcia – wymienionych
w tym wniosku i określonych jako obowiązkowe; nie
dotyczy dokumentów wymaganych od Wnioskodawcy na
etapie podpisywania lub realizacji umowy, składania
0 – nie
wniosku o płatność, itp.).
1 – tak
Opis stopnia spełniania kryterium:
− Wnioskodawca nie przedłożył kompletnej
dokumentacji (dokumentacja zawiera braki) – 0 pkt.
− Wnioskodawca przedłożył kompletną dokumentację –
1 pkt.
Powiązanie kryterium z diagnozą:
Kryterium premiuje operacje przygotowane do realizacji,
które nie posiadają barier administracyjnych
zagrażających ich wykonaniu – ważne z punktu widzenia
sprawności wdrażania LSR.
8. Doradztwo
Kryterium preferuje operacje,
które
na
etapie
w biurze LGD
przygotowania
dokumentacji
aplikacyjnej
były
konsultowane w biurze LGD.
Informacja na podstawie kart doradztwa LGD.
Opis stopnia spełniania kryterium:
0 – nie
− operacja nie była konsultowana w biurze LGD – 0 pkt.
− operacja była konsultowana w biurze LGD – 2 pkt.
2 – tak
Powiązanie kryterium z diagnozą:
Kryterium premiuje operacje, które są dobrze zaplanowane
i przygotowane do realizacji. Doradztwo w tym zakresie
usprawni procedurę rozpatrywania wniosków i wdrażania
operacji.
Maksymalna liczba punktów – 18
Minimalna liczba punktów – 6,00
W przypadku równej liczby punktów dla dwóch lub więcej operacji w procesie oceny brana jest pod
uwagę liczba punktów w ramach kryteriów, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji
operacji w ramach LSR (przyczyniających się do osiągnięcia celów i wpływające na osiąganie
wskaźników produktu i rezultatu LSR) - kryterium 1 i 2.
6.

Oddziaływanie
operacji na
obszar LGD
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