
Załącznik nr 3 do Procedur oceny i wyboru operacji własnych LGD  

Wykaz lokalnych kryteriów wyboru dla operacji nie dotyczących rozwoju przedsiębiorczości 

L.p. Lokalne kryteria wyboru Opis kryteriów wraz z punktacją  Punktacja 

1 
Doświadczenie 

wnioskodawcy 

Preferuje się wnioskodawców doświadczonych  

w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii 

Europejskiej:  

- wnioskodawca zrealizował projekt finansowany  

  ze środków UE – 1 pkt. 

- wnioskodawca nie realizował projektu finansowanego  

  ze środków UE – 0 pkt. 

0 lub 1 

2 

Wnioskodawca 

konsultował wniosek  

o przyznanie pomocy 

w biurze LGD  

przed jego złożeniem  

Preferuje się wnioskodawców, którzy przed złożeniem 

wniosku w konkursie skonsultowali jego poprawność, 

czego potwierdzeniem będzie wypełniona w biurze LGD 

karta doradztwa: 

TAK - 5 pkt.; NIE  - 0 pkt.  

0 lub 5 

3 

Wnioskodawca złożył  

fiszkę konsultacyjną  

na etapie budowy LSR 

Preferuje się wnioskodawców, którzy na etapie 

konsultacji społecznych złożyli fiszkę projektową i tym 

samym przyczynili się do ukierunkowania celów LSR: 

TAK – 5 pkt., NIE   –  0 pkt. 

0 lub 5 

4 

Ukierunkowanie na 

zaspokajanie potrzeb  

grup defaworyzowanych na 

obszarach rybackich  

i akwakultury LSR: 

osób bezrobotnych,  

osób 50+, dzieci  

i młodzieży  

(do 24 roku życia) 

Jednym z głównych założeń LSR są działania 

skierowane do grup defaworyzowanych. Preferuje się 

operacje dotyczące zaspokajania potrzeb grup 

defaworyzowanych: 

osoby bezrobotne   -  1 pkt. 

osoby 50 +              -  1 pkt 

dzieci i młodzież    -  1 pkt. 

(1 grupa – 1 pkt., 2 grupy – 2 pkt., 3 grupy  - 3 pkt.) 

 

Dąży się do tego, aby osoby należące do grup 

defaworyzowanych uzyskały odpowiedni poziom 

statusu społecznego. 

1, 2 lub 3 

5 

Udział finansowych 

środków własnych 

wnioskodawcy 

Poprzez wskazane kryterium zachęca się 

wnioskodawców do użycia większego wkładu własnego 

niż jest przewidziany w naborze, aby dany poziom 

refundacji kosztów był mniejszą częścią finansową 

całego zaplanowanego w LSR przedsięwzięcia: 
 

więcej niż 10% kosztów całkowitych - 2 pkt. 

mniej niż 10% kosztów całkowitych  -  0 pkt. 

0 lub 2 

6 Miejsce realizacji operacji 

Preferuje się operacje realizowane w mniejszych 

miejscowościach:  

miejscowość do 5 tys. mieszkańców – 1 pkt. 

0 lub 1 



miejscowość powyżej 5 tys. mieszkańców – 0 pkt. 

7 Charakter innowacyjności 

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, 

społecznych czy kulturowych, w tym tradycji rybackich. 

Preferuje się operacje ukierunkowane na:: 
 

- innowacje w obszarze ochrony środowiska i/lub     

  przeciwdziałania zmianom klimatycznym – 1 pkt 

- innowacje w obszarze związanym ze zwalczaniem 

ubóstwa  i/lub włączeniem społecznym – 1 pkt 

- innowacje poprzez zakup nowych urządzeń  

 z zastosowaniem nowej, ulepszonej technologii – 1 pkt- 

- innowacje w wykorzystaniu lokalnych zasobów – 1 pkt 

  (można uzyskać od 1 do 4 pkt) 

1, 2, 3 lub 4 

8 Skala innowacyjności 

Preferuje się operacje innowacyjne w skali jak 

największego obszaru: 

wnioskodawcy – 1 pkt.,  

na terenie gminy, w której jest realizowana – 2 pkt.,  

obszaru LGD – 3 pkt. 

1, 2 lub 3 

9 
Operacja zapewnia 

zintegrowanie 

Operacja zapewnia zintegrowanie: podmiotów, tj. 

współpracę różnych podmiotów wykonujących 

cząstkowe zadania składające się na operację; zasobów, 

tj. zakłada jednoczesne wykorzystanie różnych zasobów 

lokalnych, specyfiki obszaru, miejsc, obiektów oraz 

elementów stanowiących dziedzictwo przyrodnicze, 

historyczne, kulturowe, w tym rybackie; celów LSR, tj. 

w ramach operacji realizowane będą cele LSR, które są 

spójne, powiązane ze sobą oraz wzajemnie na siebie 

oddziaływują: 

podmiotów  - 1 pkt., 

zasobów – 1 pkt.,  

celów  - 1 pkt. 

1, 2 lub 3 



10 

Realizacja projektu 

przyczyni się do 

pobudzenia aktywności 

mieszkańców  

i wzmocnienia ich więzi  

z miejscem zamieszkania 

(uzasadnienie 

wnioskodawcy) 

 

Preferuje się, aby fundusze unijne skierowane były  

na społeczności lokalne, wpływając na ich rozwój, 

kwalifikacje, zainteresowania oraz stworzenie oferty 

zagospodarowania czasu wolnego: 
 

- projekt powstał z inicjatywy oddolnej mieszkańców 

lub wpływa na budowę aktywności mieszkańców 

podczas jego realizacji – 3 pkt.            

 

- projekt powstał z inicjatywy oddolnej mieszkańców 

lub wpływa na budowę aktywności mieszkańców 

podczas jego realizacji oraz wzmacnia ich więzi  

z miejscem zamieszkania – 6 pkt. 

3 lub 6 

11 

Wpływ operacji na 

promocję obszarów 

rybackich i akwakultury 

LGD i dziedzictwa 

rybackiego oraz dobry 

wizerunek obszaru LSR  

Preferuje projekty, których realizacja będzie skutkowała 

pozytywnym efektem promocyjnym dla obszarów 

rybackich i akwakultury LGD i dziedzictwa rybackiego, 

wzmocnieniem /utrwaleniem pozytywnego wizerunku 

obszaru objętego LSR: 

nie skutkuje - 0  pkt 

skutkuje – 3 pkt. 

0 lub 3 

Maksymalna, możliwa do uzyskania w ramach oceny liczba punktów wynosi – 36 pkt. 

Operacja musi uzyskać co najmniej 22 pkt., aby zostać wybraną do dofinansowania. 

 


