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KRYTERIA WYBORU OPERACJI  

 

Przedsięwzięcie: 1.1.1 Działania inwestycyjne w zakresie infrastruktury społecznej oraz 

zagospodarowania terenu poprawiającego dostępność istniejącej infrastruktury  

Kryterium: 
Możliwa punktacja  

ocenianej operacji 

Adekwatność do 

diagnozy 

1. Realizacja operacji przyczyni się do 

poprawy warunków spędzania czasu 

wolnego dzieci i młodzieży do 26 lat 

Preferowane są operacje dedykowane 

grupą defaworyzowanym  

Grupę docelową infrastruktury 

stanowią dzieci i młodzież do 26 

lat -  6 pkt 

Grupę docelową infrastruktury 

stanowią dzieci lub młodzieży 

do 26 lat  - 5 pkt 

Grupę docelową infrastruktury 

stanowią pozostałe grupy  

wiekowe mieszkańców – 3 pkt 

Dzieci i młodzież 

stanowią grupę 

defaworzyowaną w 

zakresie 

zagospodarowania czasu 

wolnego, dlatego projekty 

powinny niwelować braki 

infrastrukturalne które 

dotyczą tej grupy. 

Stworzenie dobrej bazy 

infrastrukturalnej stanowi 

podstawę poprawy oferty 

spędzania czasu wolnego, 

która zatrzyma odpływ 

ludzi młodych z obszaru.  

2. Gotowość operacji do realizacji 

Preferowane są wnioski z 

udokumentowaną gotowością operacji 

do realizacji, w przypadku których 

uzyskano już stosowne 

pozwolenia/zgłoszenia budowlane. 

Tak - 3 pkt 

(do wniosku załączono 

stosowne 

pozwolenia/zgłoszenie) 

Nie - 0 pkt 

Kryterium wpłynie na 

sprawność realizacji 

operacji, gdyż 

doświadczenia z 

poprzedniego okresu 

pokazały na dość częste 

opóźnienia, a w 

konsekwencji blokowanie 

środków, co 

uniemożliwiło max 

wykorzystanie budżetu.   

3. Kolejny projekt składany przez 

wnioskodawcę 

Preferowani są wnioskodawcy, którzy 

wcześniej nie uzyskali dotacji w 

ramach realizacji LSR 2016-2023 

Pierwszy projekt -  5 pkt 

Drugi i kolejny projekt - 0 pkt 

Ze względu na 

ograniczony budżet LSR i 

duże potrzeby 

uzasadnionym  jest 

umożliwienie otrzymania 

wsparcia jak 

najszerszemu gronu 

odbiorców. 
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4. Operacja zawiera elementy 

prośrodowiskowe  

Preferowane są operacje zawierające 

elementy prośrodowiskowe służące 

ochronie środowiska, 

przeciwdziałające zmianom klimatu   

Zawiera elementy 

prośrodowiskowe -  3 pkt 

Brak elementów 

prośrodowiskowych - 0 pkt 

Kryterium pozwoli 

wspierać operacje, 

których dodatkowy celem 

będzie poprawa 

warunków 

środowiskowych na 

terenie LGD, które 

również wymagają 

poprawy.    

5. Lokalizacja operacji  

Preferowane są operacje poza 

miejscowościami będącymi siedzibami 

gminy, oraz w miejscowościach o 

liczbie mieszkańców poniżej średniej 

dla LGD  

W przypadku realizacji operacji 

wykraczającej poza obszar jednej 

miejscowości przyznaje się max. liczbę 

punktów 

Operacja realizowana w 

miejscowości poniżej średniej 

liczby mieszkańców – 5 pkt 

Operacja realizowana w 

pozostałych miejscowościach – 

3 pkt 

 

Kryterium służy poprawie 

dostępności infrastruktury 

w miejscowościach 

mniejszych, w których 

możliwości spędzania 

czasu wolnego są 

stosunkowo najgorsze.  

6. Korzystanie z doradztwa LGD 

Preferowani będą wnioskodawcy 

korzystający z doradztwa i szkoleń 

zapewnianych przez LGD w zakresie 

przygotowania wniosków 

Wnioskodawca korzystał z 

doradztwa LGD na etapie 

przygotowywania wniosku i brał 

udział w przynajmniej jednym 

szkoleniu – 6 pkt 

Wnioskodawca brał udział w 

przynajmniej jednym szkoleniu 

– 3 pkt 

Wnioskodawca korzystał z 

doradztwa LGD na etapie 

przygotowywania wniosku – 1 

pkt 

Wnioskodawca nie korzystał z 

doradztwa/  na etapie 

przygotowywania wniosku i nie 

brał udziału w szkoleniu – 0 pkt 

Kryterium pozwoli 

podnieść jakość 

składanych wniosków, 

gdyż doświadczenia z 

wdrażania poprzedniej  

strategii wskazują,  że 

zdarzały się projekty na 

które odmawiano 

podpisania umowy lub 

odmawiano wypłaty 

płatności. Jednocześnie 

skorzystanie z doradztwa 

może usprawnić proces 

wdrażania strategii, oraz 

łagodzić skutki 

skomplikowanego i 

niestabilnego prawa. 

7. Innowacyjność operacji  

Innowacyjność oznacza zastosowanie 

lub wprowadzenie nowych lub 

ulepszonych produktów, procesów 

(technologii), metod organizacji lub 

marketingu poprzez praktyczne 

wykorzystanie lokalnych zasobów 

charakterystycznych dla obszaru LGD  

(przyrodniczych, historycznych, 

kulturowych czy społecznych). Za 

– brak innowacyjności – 0 pkt  

– innowacyjność na poziomie 

sołectwa –  3 pkt   

– innowacyjność na poziomie 

gminy – 6 pkt  

– innowacyjność na poziomie 

Innowacyjność ma 

kluczowe znaczenie dla 

rozwoju obszaru LGD, 

niezależnie od tego jakich 

działań dotyczy. 

Preferowanie projektów 

innowacyjnych rodzi 

nadzieję związane z 

powstaniem wartości 

dodanej, nie tylko dla 

grupy docelowej danej 
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innowacyjność uznaje się również 

nowatorskie metody promocji 

produktów i usług, w szczególności 

tych wykorzystujących rozszerzoną 

rzeczywistość.  

Rozszerzona rzeczywistość 
(augmented reality) to łączenie obrazu 

realnego świata z elementami 

wirtualnymi, wygenerowanymi 

komputerowo. Pozwala na 

uzupełnienie postrzegania świata 

rzeczywistego o dodatkowe elementy. 
Mogą to być elementy czysto 

informacyjne jak również spełniające 

rolę marketingową i promocyjną. 

(na wnioskodawcy spoczywa 

obowiązek jasnego przedstawienia 

innowacyjności operacji)    

obszaru LGD – 10 pkt  

 

operacji, ale dla całego 

obszaru LGD. Kreowanie 

innowacyjności może dać 

przewagę względem 

bardziej konkurencyjnego 

otoczenia w zakresie 

przedsiębiorczości i 

spędzania czasu wolnego. 

 

Przedsięwzięcie: 1.2.1 Zachowanie, konserwacja, renowacja, restauracja lub rewitalizacja obiektów 

dziedzictwa kulturowego, w tym zabytków  

Kryterium: 
Możliwa punktacja  

ocenianej operacji 

Adekwatność do 

diagnozy 

1.Realizacja operacji dot. prac przy 

najcenniejszych zabytkach obszaru 

Za najbardziej cenne uznaje się 

zabytki wpisane do rejestru zabytków 

Pod pojęciem pozostałych elementów 

dziedzictwa lokalnego rozumie się w 

szczególności: muzea, izby tradycji, 

oraz inne cenne dla obszaru elementy 

dziedzictwa lokalnego. 

Operacja dot. zabytku 

wpisanego do rejestru zabytków 

- 6 pkt 

Operacja dot. zabytku 

wpisanego do ewidencji 

gminnej  - 4 pkt 

Operacja dot. pozostałych 

obiektów dziedzictwa  lokalnego 

– 2 pkt 

Stan i wykorzystanie 

większości zabytków na 

terenie LGD jest 

nienajlepsze, jednak ze 

względu na ograniczone 

możliwości budżetowe 

strategii, celowym jest 

preferowanie tych 

najcenniejszych.  

2. Gotowość operacji do realizacji 

Preferowane są wnioski z 

udokumentowaną gotowością operacji 

do realizacji, w przypadku których 

uzyskano już stosowne 

pozwolenia/zgłoszenia budowlane. 

Tak - 3 pkt 

(do wniosku załączono 

stosowne 

pozwolenia/zgłoszenie) 

Nie - 0 pkt 

Kryterium wpłynie na 

sprawność realizacji 

operacji, gdyż 

doświadczenia z 

poprzedniego okresu 

pokazały na dość częste 

opóźnienia, a w 

konsekwencji blokowanie 
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środków, co 

uniemożliwiło max 

wykorzystanie budżetu.   

3. Kolejny projekt składany przez 

wnioskodawcę 

Preferowani są wnioskodawcy, którzy 

wcześniej nie uzyskali dotacji w 

ramach realizacji LSR 2016-2023 

Pierwszy projekt -  5 pkt 

Drugi i kolejny projekt - 0 pkt 

Ze względu na 

ograniczony budżet LSR i 

duże potrzeby 

uzasadnionym  jest 

umożliwienie otrzymania 

wsparcia jak 

najszerszemu gronu 

odbiorców. 

4. Innowacyjność operacji  

Innowacyjność oznacza zastosowanie 

lub wprowadzenie nowych lub 

ulepszonych produktów, procesów 

(technologii), metod organizacji lub 

marketingu poprzez praktyczne 

wykorzystanie lokalnych zasobów 

charakterystycznych dla obszaru LGD  

(przyrodniczych, historycznych, 

kulturowych czy społecznych). Za 

innowacyjność uznaje się również 

nowatorskie metody promocji 

produktów i usług, w szczególności 

tych wykorzystujących rozszerzoną 

rzeczywistość. Szczególnym 

przypadkiem innowacyjności jest 

ekoinnowacyjność. 

Rozszerzona rzeczywistość 
(augmented reality) to łączenie obrazu 

realnego świata z elementami 

wirtualnymi, wygenerowanymi 

komputerowo. Pozwala na 

uzupełnienie postrzegania świata 

rzeczywistego o dodatkowe elementy. 
Mogą to być elementy czysto 

informacyjne jak również spełniające 

rolę marketingową i promocyjną. 

(na wnioskodawcy spoczywa 

obowiązek jasnego przedstawienia 

innowacyjności operacji)    

– brak innowacyjności – 0 pkt  

– innowacyjność na poziomie 

sołectwa –  3 pkt  +1pkt 

– innowacyjność na poziomie 

gminy – 6 pkt + 1pkt 

– innowacyjność na poziomie 

obszaru LGD – 10 pkt +1 pkt 

W przypadku gdy 

innowacyjność ma formę 

ekoinnowacji przyznaje się 

niezależnie od  poziomu 

dodatkowy 1 pkt.  

Ekoinnowacją jest to każda 

innowacja, która prowadzi do 

osiągnięcia zrównoważonego 

rozwoju przez ograniczenie 

negatywnego oddziaływania 

działalności produkcyjnej na 

środowisko, zwiększenie 

odporności przyrody na 

obciążenia lub zapewnienie 

większej skuteczności i 

odpowiedzialności w zakresie 

korzystania z zasobów 

naturalnych. 

Innowacyjność ma 

kluczowe znaczenie dla 

rozwoju obszaru LGD, 

niezależnie od tego jakich 

działań dotyczy. 

Preferowanie projektów 

innowacyjnych rodzi 

nadzieję związane z 

powstaniem wartości 

dodanej, nie tylko dla 

grupy docelowej danej 

operacji, ale dla całego 

obszaru LGD. Kreowanie 

innowacyjności może dać 

przewagę względem 

bardziej konkurencyjnego 

otoczenia w zakresie 

przedsiębiorczości i 

spędzania czasu wolnego. 

5. Korzystanie z doradztwa LGD 

Preferowani będą wnioskodawcy 

Wnioskodawca korzystał z 

doradztwa LGD na etapie 

przygotowywania wniosku i brał 

Kryterium pozwoli 

podnieść jakość 

składanych wniosków, 
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korzystający z doradztwa i szkoleń 

zapewnianych przez LGD w zakresie 

przygotowania wniosków 

udział w przynajmniej jednym 

szkoleniu – 6 pkt 

Wnioskodawca brał udział w 

przynajmniej jednym szkoleniu 

– 3 pkt 

Wnioskodawca korzystał z 

doradztwa LGD na etapie 

przygotowywania wniosku – 1 

pkt 

Wnioskodawca nie korzystał z 

doradztwa/  na etapie 

przygotowywania wniosku i nie 

brał udziału w szkoleniu – 0 pkt 

gdyż doświadczenia z 

wdrażania poprzedniej  

strategii wskazują,  że 

zdarzały się projekty na 

które odmawiano 

podpisania umowy lub 

odmawiano wypłaty 

płatności. Jednocześnie 

skorzystanie z doradztwa 

może usprawnić proces 

wdrażania strategii, oraz 

łagodzić skutki 

skomplikowanego i 

niestabilnego prawa. 

 

 

Przedsięwzięcie: 1.3.2 Przebudowa/Modernizacja infrastruktury społecznej zwiększająca 

efektywność energetyczną, ograniczająca presję na środowisko lub przystosowująca do zmian 

klimatu  

Kryterium: 
Możliwa punktacja  

ocenianej operacji 

Adekwatność do 

diagnozy 

1. Gotowość operacji do realizacji 

Preferowane są wnioski z 

udokumentowaną gotowością operacji 

do realizacji, w przypadku których 

uzyskano już stosowne 

pozwolenia/zgłoszenia budowlane. 

Tak - 3 pkt 

(do wniosku załączono 

stosowne 

pozwolenia/zgłoszenie) 

Nie - 0 pkt 

Kryterium wpłynie na 

sprawność realizacji 

operacji, gdyż 

doświadczenia z 

poprzedniego okresu 

pokazały na dość częste 

opóźnienia, a w 

konsekwencji blokowanie 

środków, co 

uniemożliwiło max 

wykorzystanie budżetu.   

2. Kolejny projekt składany przez 

wnioskodawcę 

Preferowani są wnioskodawcy, którzy 

wcześniej nie uzyskali dotacji w 

ramach realizacji LSR 2016-2023 

Pierwszy projekt -  5 pkt 

Drugi i kolejny projekt - 0 pkt 

Ze względu na 

ograniczony budżet LSR i 

duże potrzeby 

uzasadnionym  jest 

umożliwienie otrzymania 

wsparcia jak 

najszerszemu gronu 

odbiorców. 
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3. Lokalizacja operacji  

Preferowane są operacje poza 

miejscowościami będącymi siedzibami 

gminy, oraz w miejscowościach o 

liczbie mieszkańców poniżej średniej 

dla LGD  

W przypadku realizacji operacji 

wykraczającej poza obszar jednej 

miejscowości przyznaje się max. liczbę 

punktów 

Operacja realizowana w 

miejscowości poniżej średniej 

liczby mieszkańców – 5 pkt 

Operacja realizowana w 

pozostałych miejscowościach – 

2 pkt 

 

Kryterium służy poprawie 

dostępności infrastruktury 

w miejscowościach 

mniejszych, w których 

warunki są najgorsze.  

4. Korzystanie z doradztwa LGD 

Preferowani będą wnioskodawcy 

korzystający z doradztwa i szkoleń 

zapewnianych przez LGD w zakresie 

przygotowania wniosków 

Wnioskodawca korzystał z 

doradztwa LGD na etapie 

przygotowywania wniosku i brał 

udział w przynajmniej jednym 

szkoleniu – 6 pkt 

Wnioskodawca brał udział w 

przynajmniej jednym szkoleniu 

– 3 pkt 

Wnioskodawca korzystał z 

doradztwa LGD na etapie 

przygotowywania wniosku – 1 

pkt 

Wnioskodawca nie korzystał z 

doradztwa/  na etapie 

przygotowywania wniosku i nie 

brał udziału w szkoleniu – 0 pkt 

Kryterium pozwoli 

podnieść jakość 

składanych wniosków, 

gdyż doświadczenia z 

wdrażania poprzedniej  

strategii wskazują,  że 

zdarzały się projekty na 

które odmawiano 

podpisania umowy lub 

odmawiano wypłaty 

płatności. Jednocześnie 

skorzystanie z doradztwa 

może usprawnić proces 

wdrażania strategii, oraz 

łagodzić skutki 

skomplikowanego i 

niestabilnego prawa. 

5. Innowacyjność operacji  

Innowacyjność oznacza zastosowanie 

lub wprowadzenie nowych lub 

ulepszonych produktów, procesów 

(technologii), metod organizacji lub 

marketingu poprzez praktyczne 

wykorzystanie lokalnych zasobów 

charakterystycznych dla obszaru LGD  

(przyrodniczych, historycznych, 

kulturowych czy społecznych). Za 

innowacyjność uznaje się również 

nowatorskie metody promocji 

produktów i usług, w szczególności 

tych wykorzystujących rozszerzoną 

rzeczywistość. Szczególnym 

przypadkiem innowacyjności jest 

– brak innowacyjności – 0 pkt  

– innowacyjność na poziomie 

sołectwa –  3 pkt  + 3 pkt 

– innowacyjność na poziomie 

gminy – 6 pkt + 3 pkt 

– innowacyjność na poziomie 

obszaru LGD – 10 pkt +3 pkt 

W przypadku gdy 

innowacyjność ma formę 

ekoinnowacji przyznaje się 

Innowacyjność ma 

kluczowe znaczenie dla 

rozwoju obszaru LGD, 

niezależnie od tego jakich 

działań dotyczy. 

Preferowanie projektów 

innowacyjnych rodzi 

nadzieję związane z 

powstaniem wartości 

dodanej, nie tylko dla 

grupy docelowej danej 

operacji, ale dla całego 

obszaru LGD. Kreowanie 

innowacyjności może dać 
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ekoinnowacyjność. 

Rozszerzona rzeczywistość 
(augmented reality) to łączenie obrazu 

realnego świata z elementami 

wirtualnymi, wygenerowanymi 

komputerowo. Pozwala na 

uzupełnienie postrzegania świata 

rzeczywistego o dodatkowe elementy. 
Mogą to być elementy czysto 

informacyjne jak również spełniające 

rolę marketingową i promocyjną. 

(na wnioskodawcy spoczywa 

obowiązek jasnego przedstawienia 

innowacyjności operacji)    

niezależnie od  poziomu 

dodatkowe 3 pkt.  

Ekoinnowacją jest to każda 

innowacja, która prowadzi do 

osiągnięcia zrównoważonego 

rozwoju przez ograniczenie 

negatywnego oddziaływania 

działalności produkcyjnej na 

środowisko, zwiększenie 

odporności przyrody na 

obciążenia lub zapewnienie 

większej skuteczności i 

odpowiedzialności w zakresie 

korzystania z zasobów 

naturalnych. 

przewagę względem 

bardziej konkurencyjnego 

otoczenia w zakresie 

przedsiębiorczości i 

spędzania czasu wolnego, 

czy też warunków 

środowiskowych.  

 

Przedsięwzięcie: 2.1.1 Zakładanie działalności gospodarczej  

Kryterium: 
Możliwa punktacja  

ocenianej operacji 

Adekwatność do 

diagnozy 

1. Operacja realizowana przez 

przedstawiciela grupy 

defaworyzowanej tj. kobiet lub osób 

do 35 lat 

Preferowani są wnioskodawcy z grupy 

defaworyzowanej, którzy są bezrobotni   

 

Wnioskodawca należy do grupy 

defaworyzowanej i posiada 

status osoby bezrobotnej – 10 

pkt 

Wnioskodawca należy do grupy 

defaworyzowanej , ale  nie 

posiada statusu osoby 

bezrobotnej – 7 pkt 

Pozostali wnioskodawcy  –  0 

pkt 

(W celu udokumentowanie 

statusu bezrobotnego leży w 

interesie wnioskodawcy) 

Kryterium bezpośrednio 

wpływa na poprawę 

sytuacji osób z grup 

defaworzyowanych na 

rynku pracy, które zostały 

zdiagnozowane na 

obszarze LGD, 

dodatkowo preferuje się 

osoby z tych grup w 

szczególnie trudnej 

sytuacji, które mają status 

osoby bezrobotnej.  

2. Realizacja operacji spowoduje 

utworzenie, w przeliczeniu na pełne 

etaty średnioroczne: 

Preferowane są operacje które 

utworzą więcej miejsc pracy  

1 miejsce pracy -  1 pkt 

2 i więcej miejsc pracy - 5 pkt 

Kryterium pozwala 

preferować projekty, w 

ramach których będzie 

utworzonych więcej 

miejsc pracy co wpłynie 

pozytywnie na rynek 

pracy na terenie LGD.   
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3. W ramach realizacji operacji 

przewiduje się podniesienie 

kompetencji/kwalifikacji  

 Preferowane są operacje w których 

przewiduje się szkolenia/kursy 

pracowników  

Nie – 0 pkt 

Tak – 3 pkt 

Częstym problemem jest  

niedostosowanie 

kwalifikacji mieszkańców 

LGD do rynku pracy, 

kryterium pozwala 

preferować osoby 

podnoszące kompetencje, 

a tym samy kapitał ludzki 

ulegnie wzmocnieniu.  

4. Realizacja operacji zapewnia 

zintegrowanie branż gospodarki 

LGD, zakłada się otwarcie 

działalności gospodarczej w ramach 

jednej z priorytetowych sekcji PKD tj. 

Przetwórstwo przemysłowe (sekcja C), 

Działalność profesjonalna, naukowa i 

techniczna (sekcja M), Działalność 

związana z kulturą, rozrywka i 

rekreacją (sekcja R). 

 

 

Preferowane są operacje z 

priorytetowych sekcji PKD 

Nie – 0 pkt 

Tak – 5 pkt 

Kryterium będzie 

sprzyjało zintegrowaniu 

gospodarki LGD i 

specjalizacji obszaru, co 

w dłuższej perspektywie 

będzie stwarzało dogodne 

warunki do utworzenia 

klastra i sieciowania usług 

i produkcji. Wspieranie 

działalności związanej z 

kulturą, rozrywką i 

rekreacją uzasadnione jest 

słabą ofertą spędzania 

czasu wolnego na terenie 

LGD.   

5. Korzystanie z doradztwa LGD 

Preferowani będą wnioskodawcy 

korzystający z doradztwa i szkoleń 

zapewnianych przez LGD w zakresie 

przygotowania wniosków 

Wnioskodawca korzystał z 

doradztwa LGD na etapie 

przygotowywania wniosku i brał 

udział w przynajmniej jednym 

szkoleniu – 6 pkt 

Wnioskodawca brał udział w 

przynajmniej jednym szkoleniu 

– 3 pkt 

Wnioskodawca korzystał z 

doradztwa LGD na etapie 

przygotowywania wniosku – 1 

pkt 

Wnioskodawca nie korzystał z 

doradztwa/  na etapie 

przygotowywania wniosku i nie 

brał udziału w szkoleniu – 0 pkt 

Kryterium pozwoli 

podnieść jakość 

składanych wniosków, 

gdyż doświadczenia z 

wdrażania poprzedniej  

strategii wskazują,  że 

zdarzały się projekty na 

które odmawiano 

podpisania umowy lub 

odmawiano wypłaty 

płatności. Jednocześnie 

skorzystanie z doradztwa 

może usprawnić proces 

wdrażania strategii, oraz 

łagodzić skutki 

skomplikowanego i 

niestabilnego prawa. 
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Przedsięwzięcie: 2.1.2 Utrzymanie i rozwijanie działalności gospodarczej 

 

Kryterium: 
Możliwa punktacja  

ocenianej operacji 

Adekwatność do 

diagnozy 

1. Wkład własny beneficjenta  

Preferowane są operacje, w których 

wkład własny beneficjenta jest wyższy 

od minimalnego.  

Wkład własny powyżej 45%  – 

10 pkt 

Wkład własny w przedziale 31-

45%  – 4 pkt 

Wkład własny równy 30% –  2 

pkt 

Kryterium pozwoli na 

efektywniejszą 

dystrybucję wsparcia, 

szerszemu gronu 

odbiorców  gdyż budżet 

LSR jest ograniczony, a 

liczba zainteresowany 

prawdopodobnie będzie 

przewyższać dostępny 

limit środków, gdyż taka 

sytuacja występowała w 

minionym okresie.   

2. Realizacja operacji spowoduje 

utworzenie, w przeliczeniu na pełne 

etaty średnioroczne: 

Preferowane są operacje które 

utworzą więcej miejsc pracy  

1 miejsce pracy -  2 pkt 

2 miejsca pracy - 7 pkt 

2 i więcej miejsc pracy - 10 pkt 

Kryterium pozwala 

preferować projekty, w 

ramach których będzie 

utworzonych więcej 

miejsc pracy co wpłynie 

pozytywnie na rynek 

pracy na terenie LGD.   

3. W ramach realizacji operacji 

przewiduje się podniesienie 

kompetencji/kwalifikacji  

 Preferowane są operacje w których 

przewiduje się szkolenia/kursy 

pracowników  

Nie – 0 pkt 

Tak – 2 pkt 

Częstym problemem jest  

niedostosowanie 

kwalifikacji mieszkańców 

LGD do rynku pracy, 

kryterium pozwala 

preferować osoby 

podnoszące kompetencje, 

a tym samy kapitał ludzki 

ulegnie wzmocnieniu. 

4. Realizacja operacji zapewnia 

zintegrowanie branż gospodarki 

LGD, zakłada się otwarcie 

działalności gospodarczej w ramach 

jednej z priorytetowych sekcji PKD tj. 

Przetwórstwo przemysłowe (sekcja C), 

Działalność profesjonalna, naukowa i 

Nie – 0 pkt 

Tak – 5 pkt 

Kryterium będzie 

sprzyjało zintegrowaniu 

gospodarki LGD i 

specjalizacji obszaru, co 

w dłuższej perspektywie 

będzie stwarzało dogodne 

warunki do utworzenia 
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techniczna (sekcja M), Działalność 

związana z kulturą, rozrywka i 

rekreacją (sekcja R). 

 

 

Preferowane są operacje z 

priorytetowych sekcji PKD 

klastra i sieciowania usług 

i produkcji. Wspieranie 

działalności związanej z 

kulturą, rozrywką i 

rekreacją uzasadnione jest 

słabą ofertą spędzania 

czasu wolnego na terenie 

LGD.   

5. Korzystanie z doradztwa LGD 

Preferowani będą wnioskodawcy 

korzystający z doradztwa i szkoleń 

zapewnianych przez LGD w zakresie 

przygotowania wniosków 

Wnioskodawca korzystał z 

doradztwa LGD na etapie 

przygotowywania wniosku i brał 

udział w przynajmniej jednym 

szkoleniu – 6 pkt 

Wnioskodawca brał udział w 

przynajmniej jednym szkoleniu 

– 3 pkt 

Wnioskodawca korzystał z 

doradztwa LGD na etapie 

przygotowywania wniosku – 1 

pkt 

Wnioskodawca nie korzystał z 

doradztwa/  na etapie 

przygotowywania wniosku i nie 

brał udziału w szkoleniu – 0 pkt 

Kryterium pozwoli 

podnieść jakość 

składanych wniosków, 

gdyż doświadczenia z 

wdrażania poprzedniej  

strategii wskazują,  że 

zdarzały się projekty na 

które odmawiano 

podpisania umowy lub 

odmawiano wypłaty 

płatności. Jednocześnie 

skorzystanie z doradztwa 

może usprawnić proces 

wdrażania strategii, oraz 

łagodzić skutki 

skomplikowanego i 

niestabilnego prawa. 

6. Realizacja operacji zakłada 

korzystanie z  lokalnych  produktów i 

usług z terenu LGD 

Nie – 0 pkt 

Tak – 6 pkt 

Kryterium wpłynie na 

lepsze wykorzystanie 

produktów i usług 

lokalnych, które były 

dotychczas słabo 

wykorzystywane. Takie 

podejście sprzyja 

możliwym do zaistnienia 

efektom synergii.   

7. Innowacyjność operacji  

Innowacyjność oznacza zastosowanie 

lub wprowadzenie nowych lub 

ulepszonych produktów, procesów 

(technologii), metod organizacji lub 

marketingu poprzez praktyczne 

wykorzystanie lokalnych zasobów 

charakterystycznych dla obszaru LGD  

(przyrodniczych, historycznych, 

kulturowych czy społecznych). Za 

innowacyjność uznaje się również 

nowatorskie metody promocji 

produktów i usług, w szczególności 

tych wykorzystujących rozszerzoną 

rzeczywistość. Szczególnym 

przypadkiem innowacyjności jest 

– brak innowacyjności – 0 pkt  

– innowacyjność na poziomie 

sołectwa –  3 pkt  +1pkt 

– innowacyjność na poziomie 

gminy – 6 pkt + 1pkt 

– innowacyjność na poziomie 

obszaru LGD – 10 pkt +1 pkt 

W przypadku gdy 

innowacyjność ma formę 

ekoinnowacji przyznaje się 

Innowacyjność ma 

kluczowe znaczenie dla 

rozwoju obszaru LGD, 

niezależnie od tego jakich 

działań dotyczy. 

Preferowanie projektów 

innowacyjnych rodzi 

nadzieję związane z 

powstaniem wartości 

dodanej, nie tylko dla 

grupy docelowej danej 

operacji, ale dla całego 

obszaru LGD. Kreowanie 

innowacyjności może dać 
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ekoinnowacyjność. 

Rozszerzona rzeczywistość 
(augmented reality) to łączenie obrazu 

realnego świata z elementami 

wirtualnymi, wygenerowanymi 

komputerowo. Pozwala na 

uzupełnienie postrzegania świata 

rzeczywistego o dodatkowe elementy. 
Mogą to być elementy czysto 

informacyjne jak również spełniające 

rolę marketingową i promocyjną. 

(na wnioskodawcy spoczywa 

obowiązek jasnego przedstawienia 

innowacyjności operacji)    

niezależnie od  poziomu 

dodatkowy 1 pkt.  

Ekoinnowacją jest to każda 

innowacja, która prowadzi do 

osiągnięcia zrównoważonego 

rozwoju przez ograniczenie 

negatywnego oddziaływania 

działalności produkcyjnej na 

środowisko, zwiększenie 

odporności przyrody na 

obciążenia lub zapewnienie 

większej skuteczności i 

odpowiedzialności w zakresie 

korzystania z zasobów 

naturalnych. 

przewagę względem 

bardziej konkurencyjnego 

otoczenia w zakresie 

przedsiębiorczości. 

Zastosowanie natomiast 

ekoinnowacji, będzie 

służyło poprawie 

warunków 

środowiskowych obszaru 

LGD.   

 

Aktualizacja/zmiana kryteriów jest realizowana zgodnie z Procedurą Aktualizacji LSR. 

 


