
 

  

 

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). 
 
 
 

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.  

3 Dodatkowy wkład 14-i więcej  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. 

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 
(produktowa, procesowa, marketingowa, 
organizacyjna) oraz nowego lub znacząco 
udoskonalonego (w skali przedsiębiorstwa) 
produktu/usługi/procesu. Kryterium 
weryfikowane na podstawie opisu w 

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

2 Znacząco udoskonalony produkt, usługa 
lub proces 

1 Innowacyjność marketingowa lub 
organizacyjna  
organizacji  
. 
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wyznaczonym miejscu we wniosku  o 
przyznanie pomocy, wskazane załączenie 
dokumentów i materiałów poświadczających, że 
zastosowane rozwiązania mają taki charakter 
(ekspertyzy). 

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.  
 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. 
 0 Brak innowacyjności 

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 Wykazie 
zrealizowanych projektów….. 
 

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 

4 
Uzasadniono, celowość,  racjonalność i  
zasadność kosztów 

Opisanie zasadności, celowości i 
racjonalności kosztów oznacza 
dokładny opis zasadności 2 Brak uzasadnienia racjonalności lub 



 

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). 

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

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. zasadności lub celowości 
lub racjonalności kosztów bez 
załączenia dokładnych opisów i ofert. 

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

3 Ponad 4 lata Wskaźnik liczony w pełnych latach od 
daty rejestracji firmy do daty 
zakończenia naboru. 
 

2 Ponad 2 lata 

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. 

2 Korzystał ze szkolenia w  ramach 
bieżącego naboru 

Szkolenie – dotyczy szkolenia dla 
wnioskodawców organizowanych 
przez LGD.  
Doradztwo – oznacza, co najmniej 
jedno spotkanie z pracownikiem LGD 
obejmujące wsparcie przy pisaniu 
projektu, potwierdzone wpisem na 
kartę doradztwa w biurze LGD-PM. 

1 
Korzystał z doradztwa  w  ramach 
bieżącego naboru 

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  

Logotypy  zamieszczono na stronie 
www.lgdpm.pl;  

0 
Wnioskodawca nie złożył wraz z 
dokumentacją konkursową takiego 
zobowiązania  

12 Grupy defaworyzowane 
Rada LGD przyzna punkty, jeśli Wnioskodawca 
obejmuje projektem grupy defaworyzowane. 

3 
Osoba z grupy defaworyzowanej 
zakłada firmę 

Zgodnie z definicją ujętą w LSR. Grupy 
defaworyzowane ze względu na 

http://www.lgdpm.pl/


 

Kryterium weryfikowane na podstawie 
dokumentacji wniosku.  2 

Przedsiębiorca utworzy jeden pełen etat 
średniorocznie dla osoby z grupy 
defawowyzowanej  

utrudniony dostęp do rynku pracy 
(osoby bezrobotne): osoby do 30 roku 
życia,  kobiety, które nie podjęły 
zatrudnienia po urodzeniu dziecka, 
osoby powyżej 50 roku życia, osoby 
długotrwale bezrobotne (powyżej 1 
roku).  Na podstawie przedłożonego 
oświadczenia o zatrudnieniu 
pracowników z grupy 
defaworyzowanej lub zaświadczenia o 
posiadaniu statusu osoby bezrobotnej 
lub innych dokumentów 
potwierdzających przynależności 
wnioskodawcy do grupy 
defaworyzowanej.   

0 
Operacja nie obejmuje grup 
defaworyzowanych 

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 
z obsługi zakupionego sprzętu/narzędzi 

ujętych w ofercie zakupu. Szkolenie nie może 

być bez kosztowe. 

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 

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  

 
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 

Regulamin wymagany od 
wnioskodawców 
realizujących przedsięwzięcie Atrakcje 
Przyjaznego Mazowsza. 

0 

Wnioskodawca nie złożył  Regulamin 
korzystania z ogólnodostępnej i 
niekomercyjnej infrastruktury przez 
mieszkańców 
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1.  Utworzenie nowych miejsc pracy X X     
2.  Efektywność projektów X   X X X 
3.  Innowacyjność w sferze gospodarczej X      
4.  Innowacyjność w sferze publicznej   X X   
5.  Innowacyjność w sferze społecznej     X X 
6.  Nowość rezultatu projektu X X     
7.  Komplementarność projektu X X X X X X 
8.  Uzasadnienie kosztów 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 
11.  Promocja obszaru LGDPM X X X X X X 
12.  Grupy defaworyzowane X X     
13.  Partnerstwo   X X X X 
14.  Uwzględnienie innych celów LSR 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 32 20 25 26 22 25 
 Minimalna liczba punktów dla przedsięwzięcia  12,8 8,0 10,0 10,4 8,8 10,0 
Warunkiem koniecznym do pozytywnej oceny merytorycznej jest uzyskanie przez każdy projekt minimum 40% możliwej punktacji. 


