
 

  

 

Kryteria wyboru operacji 
LP. 

Kryterium Opis oceny kryterium 
Punk

ty 
Uzasadnienie punktacji 

Dodatkowe definicje 

1 
Utworzenie nowych 

miejsc pracy 

Rada LGD przyzna punkty za utworzone miejsce 
pracy. Kryterium weryfikowane na podstawie 
wskaźników produktu z wniosku o przyznanie 
pomocy  

1 

Jedno nowe miejsce, tj. 
samozatrudnienie (jedynie w przypadku 
podejmowania działalności 
gospodarczej) lub  utworzenie jednego 
etatu średniorocznie   
 

Utworzenie, co najmniej jednego 
miejsca pracy w przeliczeniu na pełne 
etaty średnioroczne - zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę lub 
samozatrudnienie, (samozatrudnienie 
jedynie w przypadku przedsięwzięcia 
Firma z pomysłem w zakresie 
podejmowania działalności 
gospodarczej). 
 
 
 
Dotyczy inkubatora niekomercyjnego 
 
 
 

0 Brak nowych miejsc pracy 

2 Efektywność projektów  

Rada LGD przyzna punkty w zależności od 
zadeklarowanego dodatkowego wkładu 
własnego powyżej minimalnego poziomu, 
ujętego w opisie działania. Kryterium 
weryfikowane na podstawie intensywności 
pomocy określonej we wniosku (Plan finansowy; 
Poziom dofinansowania operacji o jaki wnioskuje 
podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy 
(%)) dla danego przedsięwzięcia  

  Za dodatkowy wkład własny 
rozumiany jest wkład finansowy 
beneficjenta powyżej określonego w 
dokumentach programowych 
minimum. 
 
W przedsięwzięciu Aktywna wieś za 
dodatkowy wkład własny rozumiany 
jest wkład finansowy i/lub osobowy 
beneficjenta powyżej określonego w 
dokumentach programowych 
minimum. 
 

3 Dodatkowy wkład 14-i więcej  
2 Dodatkowy wkład 7-13,99% 
1 Dodatkowy wkład 0,01-6,99% 

0 
Brak wkładu własnego  
 

3 
Innowacyjność w sferze 

gospodarczej 

Rada LGD przyzna punkty za występowanie w 
projekcie danego rodzaju innowacyjności 

4 Nowy produkt, usługa lub proces Zgodnie z definicją zawartą w LSR 
w rozdziale X. Innowacyjność. 2 Znacząco udoskonalony produkt, usługa 

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze 



 

(produktowa, procesowa, marketingowa, 
organizacyjna) oraz nowego lub znacząco 
udoskonalonego (w skali przedsiębiorstwa) 
produktu/usługi/procesu. Kryterium 
weryfikowane na podstawie opisu w 
wyznaczonym miejscu we wniosku  o 
przyznanie pomocy. wskazane załączenie 
dokumentów i materiałów poświadczających, że 
zastosowane rozwiązania mają taki charakter 
(ekspertyzy). 
 

lub proces Przez innowacyjność rozumie się 
wdrożenie nowego na danym obszarze 
lub znacząco udoskonalonego 
produktu, usługi, procesu, organizacji 
lub 
nowego sposobu wykorzystania lub 
zmobilizowania istniejących lokalnych 
zasobów przyrodniczych, 
historycznych, kulturowych czy też 
nowe sposoby 
zaangażowania lokalnej społeczności. 

1 Innowacyjność marketingowa lub 
organizacyjna  
organizacji lub 
nowy sposób wykorzystania lub 
zmobilizowania istniejących lokalnych 
zasobów przyrodniczych, historycznych, 
kulturowych czy też nowe sposoby 
zaangażowania lokalnej społeczności. 

0 Brak innowacyjności 

4 
Innowacyjność w sferze 

publicznej 

Rada LGD przyzna punkty za występowanie w 
projekcie innowacyjności. Kryterium 
weryfikowane na podstawie opisu w 
wyznaczonym miejscu we wniosku  o 
przyznanie pomocy. wskazane załączenie 
dokumentów i materiałów poświadczających, że 
zastosowane rozwiązania mają taki charakter 
(ekspertyzy). 

4 Wykazano innowacyjność Zgodnie z definicją zawartą w LSR 
w rozdziale X. Innowacyjność. Trochę 
definicji i odwołanie do str w LSR 
Przez innowacyjność rozumie się 
wdrożenie nowego na danym obszarze 
lub znacząco udoskonalonego 
produktu, usługi, procesu, organizacji 
lub 
nowego sposobu wykorzystania lub 
zmobilizowania istniejących lokalnych 
zasobów przyrodniczych, 
historycznych, kulturowych czy też 
nowe sposoby 
zaangażowania lokalnej społeczności. 

0 Brak innowacyjności 

5 
Innowacyjność w sferze 

społecznej 

Rada LGD przyzna punkty za występowanie w 
projekcie innowacyjności. Kryterium 
weryfikowane na podstawie opisu w 
wyznaczonym miejscu we wniosku  o 
przyznanie pomocy. wskazane załączenie 
dokumentów i materiałów poświadczających, że 
zastosowane rozwiązania mają taki charakter 
(ekspertyzy). 

4 Wykazano innowacyjność Zgodnie z definicją zawartą w LSR 
w rozdziale X. Innowacyjność 
Przez innowacyjność rozumie się 
wdrożenie nowego na danym obszarze 
lub znacząco udoskonalonego 
produktu, usługi, procesu, organizacji 
lub 
nowego sposobu wykorzystania lub 
zmobilizowania istniejących lokalnych 
zasobów przyrodniczych, 

0 Brak innowacyjności 



 

historycznych, kulturowych czy też 
nowe sposoby 
zaangażowania lokalnej społeczności. 
 

6 
Nowość rezultatu 

projektu 

Rada LGD przyzna punkty poziom 
rozpowszechnienia danej innowacji. Kryterium 
weryfikowane na podstawie opisu w 
wyznaczonym miejscu we wniosku  o 
przyznanie pomocy.  

4 Nowość w skali powiatu 

Zgodnie z definicją zawartą w LSR 
w rozdziale X. Innowacyjność 

2 Nowość w skali gminy 
1 Nowość w skali miejscowości 

0 Brak nowości rozwiązań 

7 
Komplementarność 

projektu 

Rada LGD przyzna punkty, jeśli projekt jest 
powiązany z  ofertą innych projektów 
realizowanych lub zrealizowanych  przez 
Wnioskodawcę lub inne podmioty w ramach 
LSR. Kryterium weryfikowane na podstawie 
wskazania projektów komplementarnych oraz 
opisu uzasadnienia komplementarności, w 
wyznaczonym miejscu we wniosku  o 
przyznanie pomocy. 

1 Wskazano projekty i uzasadniono 
komplementarność 

Komplementarność oznacza 
powiązanie projektu z ofertą  innych 
projektów realizowanych lub 
zrealizowanych  przez Wnioskodawcę 
lub inne podmioty. 
Wykaz zrealizowanych w ramach LSR 
projektów znajduje się na stronie 
internetowej LGD: www.lgdpm.pl; 
Publikacja pt. Na obszarze LGD–PM 
zaszła zmiana oraz w zakładce Dobre 
praktyki 
 

0 Brak uzasadnienia komplementarności 

8 Uzasadnienie kosztów 

Rada LGD przyzna punkty, jeżeli koszty projektu 
są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne 
do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne  co 
zostanie dokładnie uzasadnione we wniosku. 
Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych w części finansowej 
wniosku (Opis zadań wymienionych w 
zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji lub 
biznesplanie) 

4 
Uzasadniono, celowość,  racjonalność i  
zasadność kosztów 

Opisanie zasadności, celowości i 
racjonalności kosztów oznacza 
dokładny opis zasadności 
planowanych do poniesienia 
wydatków,  (umotywowanie wydatku) 
oraz udokumentowanie racjonalności 
(np. porównanie ofert i dołączenie ich 
do wniosku np. w formie badania 
rynku) oraz opis ich niezbędności do 
osiągniecia celu operacji (wskazanie 
dlaczego Wnioskodawca ujmuje takie 
koszty w projekcie). 
Brak uzasadnienia oznacza krótką 
wzmiankę nt. wysokości lub celowości 
lub niezbędności racjonalności 
kosztów bez załączenia dokładnych 
opisów i ofert. 

2 

Brak uzasadnienia racjonalności lub 
celowości lub zasadności kosztów 
(beneficjent uzasadni 2 z powyższych 
cech)   

1 
Uzasadniono racjonalność lub celowość 
lub zasadność kosztów (beneficjent 
uzasadni 1 z powyższych cech)   

0 Nie uzasadniono kosztów 

9 Długość życia firmy Rada LGD przyzna punkty, jeśli Wnioskodawcą 3 Ponad 4 lata Wskaźnik liczony w pełnych latach od 



 

będzie firma  
o dłuższej historii działalności. Kryterium 
weryfikowane na podstawie informacji dot. 
roku założenia firmy zawartych w 
ogólnodostępnych rejestrach online (KRS, 
CEIDG). 

2 Ponad 2 lata daty rejestracji firmy do daty 
zakończenia naboru. 
 1 Ponad rok 

  

10 

Korzystanie przez 
Wnioskodawcę z 
pomocy pracowników 
LGD 

Rada LGD przyzna punkty, jeśli Wnioskodawca 
korzystał z pomocy pracowników biura LGD na 
etapie pisania projektu. Kryterium 
weryfikowane na podstawie listy obecności na 
szkoleniach lub/i listy podmiotów, którym 
udzielono wsparcia w biurze LGD lub/i e-mali. 

3  Korzystał ze szkoleń i doradztwa przed 
ogłoszonym naborem 

Szkolenie – dotyczy szkoleń dla 
wnioskodawców organizowanych 
przez LGD.  
Doradztwo – oznacza, co najmniej 
jedno spotkanie z pracownikiem LGD 
obejmujące wsparcie przy pisaniu 
projektu, potwierdzone 
oświadczeniem złożonym w biurze 
LGD-PM lub jedną konsultację 
mailowa, dotyczącą przedmiotowego 
wniosku 

2 
Korzystał ze szkoleń przed ogłoszonym 
naborem 

2 
Korzystał tylko z doradztwa przed 
ogłoszonym naborem 

0 Nie korzystał z żadnej formy pomocy 
pracowników LGD. 
 

11 
Promocja obszaru  

LGD–PM 

Rada LGD przyzna punkty, jeśli Wnioskodawca 
zobowiązał się do zamieszczenia w miejscu 
realizacji operacji oraz na swojej stronie 
internetowej (jeśli posiada) informacji o 
zrealizowanym projekcie wraz z podaniem 
źródła finansowania oraz logo LGD–PM i 
pozostałych logotypów zgodnie z księgą 
wizualizacji. Kryterium weryfikowane na 
podstawie opisu w wyznaczonym miejscu we 
wniosku  o przyznanie pomocy. 

3 

Wnioskodawca zobowiązał się do 
zamieszczenia w miejscu realizacji 
operacji oraz na swojej stronie 
internetowej (jeśli posiada) informacji o 
zrealizowanym projekcie wraz z 
podaniem źródła finansowania oraz 
logo LGD - 3 pkt 

Logotypy  zamieszczono na stronie 
www.lgdpm.pl;  

0 
Wnioskodawca nie złożył wraz z 
dokumentacją konkursową takiego 
zobowiązania - 0 pkt 

12 Grupy defaworyzowane 

Rada LGD przyzna punkty, jeśli Wnioskodawca 
obejmuje projektem grupy defaworyzowane. 
Kryterium weryfikowane na podstawie 
dokumentacji wniosku. – dopisać w przeliczeniu 
na pełny etat średniorocznie 

3 
Osoba z grupy defaworyzowanej 
zakłada firmę 

Zgodnie z definicją ujętą w LSR. Grupy 
defaworyzowane ze względu na 
utrudniony dostęp do rynku pracy 
(osoby bezrobotne): osoby do 30 25 
roku życia,  kobiety, które nie podjęły 
zatrudnienia po urodzeniu dziecka (ile 
lat po urodzeniu dziecka??? Do 3 lat po 
urodzeniu dziecka, na podstawie 
oświadczenia) ,  osoby powyżej 50 
roku życia, osoby długotrwale 
bezrobotne (powyżej 1 roku).  Na 
podstawie przedłożonego 
oświadczenia o zatrudnieniu 
pracowników z grupy 

2 

Przedsiębiorca zatrudnia osobę z grupy 
defaworyzowanej - w przeliczeniu na 
pełne etaty średnioroczne na podstawie 
umowy o pracę 

0 
Operacja nie obejmuje grup 
defaworyzowanych 

http://www.lgdpm.pl/


 

defaworyzowanej lub zaświadczenia o 
posiadaniu statusu osoby bezrobotnej 
lub innych dokumentów 
potwierdzających przynależności 
wnioskodawcy do grupy 
defaworyzowanej.   

13 Partnerstwo 
Projekt realizowany jest w partnerstwie. 
Kryterium weryfikowane na podstawie opisu 
wniosku. 

4 
3 partnerów bądź więcej (w tym 
partnerstwo publiczno-społeczne) 

Partnerem jest podmiot realizujący 
projekt razem z Wnioskodawcą. 
Zadania partnera mają być określone 
w umowie podpisanej przez 
partnerów. Umowa wskazuje zadania 
parterów w projekcie (Wnioskodawca 
nie jest wliczany do wskaźnika)  

2 2 partnerów 
1 1 partner 

0 Brak partnerstwa 

14 
Uwzględnienie innych 

celów LSR 

Rada LGD przyzna punkty, jeśli Wnioskodawca 
uwzględnia w projekcie wpisanie się w inne cele 
szczegółowe LSR niż cel podstawowy. 
Kryterium weryfikowane na 
podstawie wskazania dodatkowych celów 
oraz opisu uzasadnienia w jaki sposób projekt 
wpisuje się w dodatkowe cele 

1 Projekt wpisuje się w 1 dodatkowy cel 
Cel podstawowy oznacza cel działania,  
w ramach, którego Wnioskodawca 
składa projekt w konkursie.  

0 Projekt nie wpisuje się w inne cele 

15 
Włączenie grup 

defaworyzowanych do 
projektów społecznych 

Rada LGD przyzna punkty, jeśli Wnioskodawca 
włączy do realizowanego projektu społecznego 
grupy defaworyzowane. Kryterium 
weryfikowane na podstawie opisu we wniosku. 

3  
Wnioskodawca objął projektem,             
co najmniej 2 grupy defaworyzowane 

Zgodnie z definicją ujętą w LSR 
1 

Wnioskodawca objął projektem 1 grupę 
defaworyzowaną 

0 
Wnioskodawca nie objął projektem 
żadnej grupy defaworyzowanej 

16 
Realizacja inwestycji w 
miejscowości poniżej 5 

tys. mieszkańców 

Rada LGD przyzna punkty, jeśli Wnioskodawca 
zrealizuje projekt w miejscowości poniżej 5 tys. 
mieszkańców.  

4 
Inwestycja realizowana jest w 
miejscowości poniżej 5 tys. 
mieszkańców Miejscowości na terenie obszaru LGD 

liczą do 5 tys. mieszkańców 
0 

Inwestycja realizowana jest w 
miejscowości powyżej 5 tys. 
mieszkańców 

17 

Podniesienie 
kompetencji osób 

realizujących operacje 
w zakresie 

przedsiębiorczości 

Rada LGD przyzna punkty, jeśli 
Wnioskodawca uwzględni w kosztach 
kwalifikowalnych koszty szkoleń lub innych 
form podnoszenia kompetencji związanych z 
zakresem operacji. Kryterium weryfikowane 
na podstawie przedstawionej oferty 
szkoleniowej. Nie dotyczy przeszkolenia osób 

1 
Wnioskodawca uwzględnił w kosztach 
udział w szkoleniach lub formach 
podnoszenia kompetencji 

Kryterium dotyczy przedsięwzięcia 
Firma z pomysłem zarówno w zakresie 
podejmowania jak i rozwijania 
działalności gospodarczej 
 

0 
Wnioskodawca nie uwzględnił w 
kosztach udziału w szkoleniach lub 
formach podnoszenia kompetencji 



 

z obsługi zakupionego sprzętu/narzędzi 

ujętych w ofercie zakupu. Szkolenie nie może 

być bezkosztowe 

18 

Kwota przyznania 
pomocy niższa od 

maksymalnej 
określonej LSR 

Rada LGD przyzna punkty, jeśli Wnioskodawca 
będzie ubiegał o kwotę wsparcia niższą niż 
zapisaną w LSR  

3 
Wnioskowana kwota pomocy jest niższa 
bądź równa 100 000 zł  

Za duża rozpiętość punktowa 
2 

Wnioskowana kwota pomocy mieści się 
w przedziale 100 001 - 120 000 zł  

1 
Wnioskowana kwota pomocy mieści się 
w przedziale 120 001 - 130 000 zł  

0 
Wnioskowana kwota pomocy mieści się 
w przedziale 130 001 zł – 150 000 zł  

19 

Regulamin korzystania 
z ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej 
infrastruktury dla 

mieszkańców 

Rada LGD przyzna punkty, jeśli Wnioskodawca 
przedłoży Regulamin określający zasady 
korzystania z ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury  przez  mieszkańców 

2 

Wnioskodawca przedłożył Regulamin 
korzystania z ogólnodostępnej i 
niekomercyjnej infrastruktury  przez 
mieszkańców 

 

0 

Wnioskodawca nie złożył  Regulamin 
korzystania z ogólnodostępnej i 
niekomercyjnej infrastruktury przez 
mieszkańców 

 Kompletność wniosku 

Wnioskodawca przedłożył komplet 
wymaganych dokumentów związanych z 

przygotowaniem 
wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu) 
oraz przygotował w/w dokumenty w sposób 

przejrzysty, poprawny pod względem 
merytorycznym. Wysoka jakość wniosków i 

projektów 
realizowanych na obszarach wiejskich 

2 

Złożone przez Wnioskodawcę 
dokumenty są kompletne   

Wyjaśnić jakie dokumenty 
(zaświadczenia, oświadczenia, 

załączniki) 1 

Brak 1 obowiązkowego dokumentu na 
dzień złożenia wniosku 

0 
Brak 2 i więcej obowiązkowych 
dokumentów na dzień złożenia wniosku 

 

Okres zameldowania na 
terenie objętym LSR 

(dost. Do 
rozwijających\) 

  

– stały meldunek powyżej 1 roku – 2 

pkt 

- stały meldunek poniżej 1 roku 

 lub meldunek tymczasowy – 0pkt 

 

 



 

 

Projekt wprowadza 
rozwiązania sprzyjające 

ochronie środowiska 
lub klimatu lub 
wykorzystuje 

rozwiązania z zakresu 
cyfryzacji 

W budżecie operacji zaplanowano środki na 
działania mające wpływ na ochronę środowiska 

i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu. 
Za działania mające wpływ na ochronę 

środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom 
klimatu uznaje się:  

a) inwestycje wykorzystujące odnawialne 
źródła energii (energię słoneczną, wiatrową, 
geotermalną, biomasę, biogaz np. kolektory 
słoneczne, fotowoltaika, pompy ciepła, małe 

elektrownie wodne lub wiatrowe, 
mikrowiatraki itp.) 

b) zakup środków transportu wykorzystujących 
napęd elektryczny, hybrydowy  

c) budowa budynków niskoenergetycznych 
(tzw.pasywnych, zero energetycznych,  

d) zakup/wymiana pieców/kotłów 
proekologicznych lub zakup i montaż/budowa 

biologicznych oczyszczalni ścieków 
e) inwestycje związane z poprawą utrzymania 
ciepła w budynku (izolacja termiczna budynku, 

wymiana okien na energooszczędne) 
f) wykonywanie usług/produktów za pomocą  

technologii, maszyn/ urządzeń/ sprzętu/ 
wyposażenia /środków transportu mających  

wpływ na ochronę środowiska i/lub  
przeciwdziałające zmianom klimatu (punkty  

zostaną przyznane jeśli wartość  
maszyn/urządzeń/sprzętu/wyposażenia/środk

ów transportu stanowi co najmniej 5 % 
wartości budżetu netto).  

Zadanie musi mieć odzwierciedlenie w kosztach 
w budżecie. Wszystkie działania mające wpływ 
na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające 

zmianom klimatu muszą dotyczyć kosztów 
kwalifikowanych. 

 

0 pkt. – w budżecie nie wykazano 

kosztów zadań mających wpływ na 

ochronę środowiska i/lub 

przeciwdziałające zmianom klimatu 

2 pkt. – w budżecie przeznaczono 

min. 5 % kosztów netto na zadania 

mające wpływ na ochronę 

środowiska i/lub przeciwdziałające 

zmianom klimatu dotyczy inwestycji 

wskazanych w poz. f) 

4 pkt. - w budżecie uwzględniono 

koszty na zadania wykazane w 

jednej z poz. d), e) 

6 pkt. - w budżecie uwzględniono 

koszty na zadania wykazane w 

jednej z poz. a), b), c), 

 

 

Rozwój lub tworzenie 
działalności w obszarze 

branż kluczowych – 
usługi turystyczne, 

rekreacyjne, 

W wyniku operacji powstanie przedsiębiorstwo 
w jednej z branż  

kluczowych dla obszaru LSR:  
- spożywcze produkty lokalne,  

- przetwórstwo spożywcze, 

 

w wyniku operacji powstanie 

przedsiębiorstwo w jednej z branż 

kluczowych dla obszaru LSR –2 pkt 

Ocena czy przedsiębiorstwo powstanie 
w jednej z branż kluczowych  
będzie dokonywana poprzez 

porównanie kodu PKD planowanej 
do uruchomienia działalności z danymi 



 

przetwórstwo i 
sprzedaż produktów 

rolnych, usługi 
opiekuńcze , 

edukacyjne, budowlane 
– które kody pkd, z 

jakiej grupy? 

- rękodzielnictwo,  
- turystyka i rekreacja,  

- gastronomia,  
- usługi noclegowe,  

- usługi opiekuńcze (w tym żłobki),  
- budownictwo. 

albo 

• w wyniku operacji niepowstanie 

przedsiębiorstwo w jednej z branż 

kluczowych dla obszaru LSR – 0 pkt. 

zawartymi we wniosku 
o przyznanie pomocy oraz 

biznesplanie, w szczególności obejmie  
weryfikację zgodności planowanej do 

uruchomienia działalności 
ze wskazaną branżą kluczową (kodem 

PKD), weryfikację wysokości  
przychodów uzyskiwanych z branży 

kluczowej (jeśli nie stanowi ona  
jedynego źródła przychodów), które 

powinny stanowić co najmniej  
50% zakładanych przychodów ogółem.  

Ocena dotyczyć będzie okresu od 
zakończenia realizacji operacji 
do końca tzw. okresu trwałości. 

 Kryteria Smart Village   
 

 

 

Jakość planowanego 
procesu 

przygotowania 
koncepcji SV 

  

0 pkt. - jeżeli wnioskodawca nie wskaże 
w opisie żadnego z elementów: 
1) nie przedstawi procesu 
przygotowania koncepcji SV, albo, 
2) nie uwzględni partycypacyjnego 
charakteru (udziału lokalnej 
społeczności, roli sołtysa, 
czy też rady sołeckiej w planowanym 
procesie), albo, 
3) nie deklaruje opracowania 
uproszczonej analizy SWOT obszaru 
objętego koncepcję 
SV, albo, 
4) nie przedstawia planu włączenia 
społeczności w późniejszą realizację 
koncepcji 
SV,albo, 
5) nie deklaruje opracowania listy 
projektów, które składać się będą na 
realizację 
koncepcji SV, zawierających komponent 
cyfrowy lub środowiskowy lub 
klimatyczny; 
1 pkt - jeżeli wnioskodawca wskaże w 

 



 

opisie zadania jeden z elementów: 
1) przedstawi proces przygotowania 
koncepcji SV, lub, 
2) uwzględni partycypacyjny charakter 
(udziału lokalnej społeczności, roli 
sołtysa, czy też 
rady sołeckiej w planowanym procesie), 
lub, 
3) deklaruje opracowanie uproszczonej 
analizy SWOT obszaru objętego 
koncepcją SV, 
lub, 
4) przedstawi plan włączenia 
społeczności w późniejszą realizację 
koncepcji SV, lub, 
5) deklaruje opracowanie listy 
projektów, które składać się będą na 
realizację koncepcji 
SV, zawierające komponent cyfrowy lub 
środowiskowy lub klimatyczny; 
2 pkt. - jeżeli wnioskodawca wskaże w 
opisie zadania dwa z elementów: 
1) przedstawi proces przygotowania 
koncepcji SV, lub, 
2) uwzględni partycypacyjny charakter 
(udziału lokalnej społeczności, roli 
sołtysa, czy też 
rady sołeckiej w planowanym procesie), 
lub, 
3) deklaruje opracowanie uproszczonej 
analizy SWOT obszaru objętego 
koncepcją SV, 
lub, 
4) przedstawi plan włączenia 
społeczności w późniejszą realizację 
koncepcji SV, lub, 
5) deklaruje opracowanie listy 
projektów, które składać się będą na 
realizację koncepcji 
SV, zawierające komponent cyfrowy lub 
środowiskowy lub klimatyczny; 



 

3 pkt. - jeżeli wnioskodawca wskaże w 
opisie zadania trzy z elementów: 
1) przedstawi proces przygotowania 
koncepcji SV, lub, 
2) uwzględni partycypacyjny charakter 
(udziału lokalnej społeczności, roli 
sołtysa, czy też 
rady sołeckiej w planowanym procesie), 
lub, 
3) deklaruje opracowanie uproszczonej 
analizy SWOT obszaru objętego 
koncepcją SV, 
lub, 
4) przedstawi plan włączenia 
społeczności w późniejszą realizację 
koncepcji SV, lub, 
5) deklaruje opracowanie listy 
projektów, które składać się będą na 
realizację koncepcji 
SV, zawierające komponent cyfrowy lub 
środowiskowy lub klimatyczny; 
4 pkt. - jeżeli wnioskodawca wskaże w 
opisie zadania cztery z elementów: 
1) przedstawi proces przygotowania 
koncepcji SV, lub, 
2) uwzględni partycypacyjny charakter 
(udziału lokalnej społeczności, roli 
sołtysa, czy też 
rady sołeckiej w planowanym procesie), 
lub, 
3) deklaruje opracowanie uproszczonej 
analizy SWOT obszaru objętego 
koncepcją SV, 
lub, 
4) przedstawi plan włączenia 
społeczności w późniejszą realizację 
koncepcji SV, lub, 
5) deklaruje opracowanie listy 
projektów, które składać się będą na 
realizację koncepcji 
SV, zawierające komponent cyfrowy lub 



 

środowiskowy lub klimatyczny; 
5 pkt. - jeżeli wnioskodawca wskaże w 
opisie zadania pięć z elementów: 
1) przedstawi proces przygotowania 
koncepcji SV, lub, 
2) uwzględni partycypacyjny charakter 
(udziału lokalnej społeczności, roli 
sołtysa, czy też 
rady sołeckiej w planowanym procesie), 
lub, 
3) deklaruje opracowanie uproszczonej 
analizy SWOT obszaru objętego 
koncepcją SV, 
lub, 
4) przedstawi plan włączenia 
społeczności w późniejszą realizację 
koncepcji SV, lub, 
5) deklaruje opracowanie listy 
projektów, które składać się będą na 
realizację koncepcji 
SV, zawierające komponent cyfrowy lub 
środowiskowy lub klimatyczny; 

 
Partnerstwo w 

koncepcji SV 
  

0 pkt. - jeżeli przewidziano udział 1 
partnera w tworzeniu koncepcji SV; 
3 pkt – jeżeli przewidziano udział w 
tworzeniu koncepcji SV 2 partnerów z 
sektorów innych niż 
wnioskodawca; 
5 pkt - jeżeli przewidziano udział w 
tworzeniu koncepcji SV przynajmniej 3 
partnerów z sektorów 
innych niż wnioskodawca. 

 

 

Powiązanie 
wnioskodawcy z 

obszarem objętym 
koncepcją SV 

  

0 pkt - jeżeli wnioskodawca nie 
udokumentuje realizacji działań na 
rzecz obszaru LGD-PM w okresie do 2 
lat przed dniem złożenia wniosku o 
powierzenie grantu; 
5pkt - jeżeli wnioskodawca 
udokumentuje realizację działań na 
rzecz obszaru LGD-PM 
w okresie do 2 lat przed dniem złożenia 

 



 

wniosku o powierzenie grantu; 

 Potencjał organizacyjny   

0 pkt. - jeżeli wnioskodawca nie 
wskazuje potencjału organizacyjnego 
niezbędnego do przygotowania 
koncepcji SV; 
 2 pkt. - jeżeli wnioskodawca wskazuje 
potencjał organizacyjny niezbędny do 
przygotowania koncepcji SV; 

 

 

koncepcja wdrożenia 
systemów jakości 

wiejskiej bazy 
noclegowej oraz 

rozwoju usług czasu 
wolnego i 

gospodarki 
doświadczeń 

(gospodarstwa  
agroturystyczne) lub 

koncepcja rozwoju 
usług czasu wolnego i 

gospodarki 
doświadczeń (zagrody 

edukacyjne) 

Rada LGD przyzna punkty, jeśli Wnioskodawca 
przedłoży wymagane koncepcje  

 

1 pkt  - Wnioskodawca przedłożył 
Koncepcję…. 
 
0 pkt - Wnioskodawca nie złożył  
Koncepcji…. Koncepcja   wymagana od 

wnioskodawców realizujących zakres 
2.rozwój pozarolniczych funkcji 

gospodarstw rolnych w szczególności 
w zakresie: 

a.gospodarstw agroturystycznych 
b.zagród edukacyjnych 

 

 

 

 Kryterium oceny Cel Nr 1 Cel Nr 2 Cel Nr 3 
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1.  Utworzenie nowych miejsc pracy X X X      
2.  Efektywność projektów X  X X  X X X 
3.  Innowacyjność w sferze gospodarczej X  X X     
4.  Innowacyjność w sferze publicznej     X X   
5.  Innowacyjność w sferze społecznej       X X 
6.  Nowość rezultatu projektu X X  X     
7.  Komplementarność projektu X X X X X X X X 
8.  Uzasadnienie kosztów X X X X X X X X 
9.  Długość życia firmy X        
10.  Korzystanie przez Wnioskodawcę z pomocy pracowników LGD X X X X X X X X 
11.  Promocja obszaru LGDPM X X X X X X X X 
12.  Grupy defaworyzowane X X X      
13.  Partnerstwo    X X X X X 
14.  Uwzględnienie innych celów LSR X X X X X X X X 
15.  Włączenie grup defaworyzowanych do projektów społecznych        X 
16.  Realizacja inwestycji w miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców     X X   
17. . Podniesienie kompetencji osób realizujących operacje X X       
18.  Kwota dofinansowania niższa od maksymalnej określonej LSR X        
19.  Regulamin korzystania z ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury dla 

mieszkańców 
    X    

 MAKSYMALNA liczba punktów dla przedsięwzięcia 44 21 28 32 28 32 28 31 
 Minimalna liczba punktów dla przedsięwzięcia  17,6 8,4 11,2 12,8 11,2 12,8 11,2 12,4 
Warunkiem koniecznym do pozytywnej oceny merytorycznej jest uzyskanie przez każdy projekt minimum 40% możliwej punktacji. 


