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Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków 

 

 

 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI NABÓR 21/2021 

 
 

 

1. Stopień wykonania wskaźnika/ów produktu 
 

 

Rada LGD ocenia w jakim stopniu realizacja przez wnioskodawcę operacji przyczyni  

się do osiągnięcia przez LGD wskaźnika/ów produktu określonego/nych w ogłoszeniu o naborze 

wniosków o przyznanie pomocy. Zgodnie z wytyczną LGD w ogłoszeniu o naborze wniosków 

publikuje informację o planowanym/ych do osiągnięcia w wyniku realizacji wskaźniku/ach produktu, 

podając informacje o wartości wskaźnika w LSR oraz wartości zrealizowanego wskaźnika produktu. 

Wnioskodawca we wniosku o przyznanie pomocy wskazuje jakie wskaźniki zostaną osiągnięte  

w wyniku realizacji operacji z podaniem wartości docelowej wskaźnika oraz jednostką miary. 

Niniejsze kryterium Rada ocenia na podstawie stopnia wykonania wskaźnika według poniższego 

przedziału: 

 

- Jeżeli operacja przyczyni się do realizacji wskaźnika produktu wykonanego na poziomie  

od 0 % do 85 % - 10 pkt.  

- Jeżeli operacja przyczyni się do realizacji wskaźnika produktu wykonanego na poziomie 

 od 85 % do 99 % - 5 pkt.  

- Jeżeli operacja przyczyni się do realizacji wskaźnika produktu wykonanego na poziomie  

powyżej 99% - 0 pkt.  

W przypadku, gdy operacja przyczyni się do realizacji więcej niż jednego wskaźnika produktu 

określonego w ogłoszeniu, Rada dokonuje wyliczenia średniej arytmetycznej punktów uzyskanych  

w poszczególnych przedziałach procentowych. Przy wyliczaniu stopnia wykonania wskaźnika/ów 

produktu nie uwzględnia się stopnia wykonania wskaźnika w zakresie operacji ukierunkowanych  

na innowacje i uwzględniające rozwiązania dotyczące ochrony środowiska lub / i zapobieganie 

zmianom klimatu.  
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2.  Stopień wykonania wskaźnika/ów rezultatu 

 

 

Rada LGD ocenia w jakim stopniu realizacja przez wnioskodawcę operacji przyczyni  

się do osiągnięcia przez LGD wskaźnika/ów rezultatu określonego/nych w ogłoszeniu o naborze 

wniosków o przyznanie pomocy. Zgodnie z wytyczną LGD w ogłoszeniu o naborze wniosków 

publikuje informację o planowanym/ych do osiągnięcia w wyniku realizacji wskaźniku/ach rezultatu 

podając informacje o wartości wskaźnika w LSR oraz wartości zrealizowanego wskaźnika rezultatu. 

Wnioskodawca we wniosku o przyznanie pomocy wskazuje jakie wskaźniki zostaną osiągnięte  

w wyniku realizacji operacji z podaniem wartości docelowej wskaźnika oraz jednostką miary. 

Niniejsze kryterium Rada ocenia na podstawie stopnia wykonania wskaźnika według poniższego 

przedziału: 

  

- Jeżeli operacja przyczyni się do realizacji wskaźnika rezultatu wykonanego na poziomie  

od 0 % do 85 % - 10 pkt.  

- Jeżeli operacja przyczyni się do realizacji wskaźnika rezultatu wykonanego na poziomie 

 od 85 % do 99 % - 5 pkt.  

- Jeżeli operacja przyczyni się do realizacji wskaźnika rezultatu wykonanego na poziomie 

 powyżej 99% - 0 pkt.  

W przypadku, gdy operacja przyczyni się do realizacji więcej niż jednego wskaźnika rezultatu 

określonego w ogłoszeniu Rada dokonuje wyliczenia średniej arytmetycznej punktów uzyskanych  

w poszczególnych przedziałach procentowych. 

 
 

3. Partnerstwo 

 

Rada LGD ocenia, czy wnioskodawca przewidział udział partnera w realizacji projektu. Partnerstwo 

jest szeroko rozumiane – umowa partnerska może być zawarta z osobami prawnymi, grupami 

formalnymi, nieformalnymi, lub osobami fizycznymi, które zgodnie z obowiązującymi przepisami  

są uprawnione do udziału w realizacji operacji w ramach LSR. Partnerstwo w rozumieniu niniejszego 

kryterium ma miejsce, gdy spełnione są łącznie poniższe warunki: 
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- została zawarta umowa partnerstwa między wnioskodawcą i partnerem, która musi zostać dołączona 

do wniosku o przyznanie pomocy, 

 - przez partnera zostało zadeklarowane wniesienie wkładu własnego, który stanowi uzupełnienie 

wkładu własnego zadeklarowanego przez wnioskodawcę, 

- współpraca została opisana we wniosku o przyznanie pomocy, a jej zakres finansowy w zestawieniu 

rzeczowo finansowym operacji. 

 

- Jeżeli wnioskodawca przewidział udział partnera w realizacji operacji i partnerstwo spełnia 

wszystkie powyższe wymogi - 5 pkt.  

- Jeżeli wnioskodawca nie przewidział udziału partnera w realizacji operacji lub partnerstwo  

nie spełnia wszystkich powyższych wymogów - 0 pkt.  

 

4. Liczba mieszkańców do 5 tys.  

 
 

Rada LGD ocenia, czy realizacja operacji będzie miała miejsce w miejscowości/ach zamieszkałej/łych 

przez mniej niż 5 tys. osób na pobyt stały. Liczbę ludności podaje się wg. danych z ewidencji ludności 

- zameldowanych na pobyt stały, prowadzonej przez urzędy gminy na dzień 31 grudnia roku 

poprzedzającego rok złożenia wniosku. W przypadku realizacji operacji w większej liczbie 

miejscowości, pod uwagę bierze się średnią arytmetyczną liczby mieszkańców zamieszkujących 

miejscowości objęte projektem.  

 

- Jeżeli operacja będzie realizowana w miejscowości poniżej 5 tysięcy mieszkańców lub średnia liczba 

mieszkańców zamieszkujących miejscowości objęte projektem będzie poniżej 5 tys. -1 pkt.  

- Jeżeli operacja będzie realizowana w miejscowości powyżej 5 tysięcy mieszkańców lub średnia 

liczba mieszkańców zamieszkujących miejscowości objęte projektem będzie powyżej 5 tys.- 0 pkt. 
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5. Zagospodarowanie walorów naturalnych i kulturowych przeciwdziałających 

negatywnemu wpływowi turystyki na środowisko naturalne 

 

Rada LGD ocenia, czy operacja będzie polegała na zagospodarowaniu walorów naturalnych  

i kulturowych przeciwdziałających negatywnemu wpływowi turystyki na środowisko. 

Zagospodarowanie walorów naturalnych i kulturowych przeciwdziałających negatywnemu wpływowi 

turystyki na środowisko polega na realizacji lub uwzględnieniu w projekcie działań związanych 

 w szczególności z:  

- kanalizowaniem szlaków turystycznych,  

- urządzaniem miejsc wypoczynku i rekreacji wraz z oznakowaniem kierunkującym ruch turystyczny, 

- informowaniem o miejscach ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego, 

- stosowaniem znaków informacyjnych, nakazu i zakazu dotyczących ochrony dziedzictwa 

kulturowego i przyrody, 

- realizacją zadań wdrażających ochronę środowiska poprzez ochronę in situ i ex situ  

ze szczegółowym wskazaniem chronionych gatunków. 

 

- Jeżeli operacja polega na zagospodarowaniu walorów naturalnych i kulturowych 

przeciwdziałających negatywnemu wpływowi turystyki na środowisko naturalne – 3 pkt. 

- Jeżeli operacja nie polega na zagospodarowaniu walorów naturalnych i kulturowych 

przeciwdziałających negatywnemu wpływowi turystyki na środowisko naturalne - 0 pkt. 

 

 

6. Kryterium ilości wniosków o przyznanie pomocy złożonych przez jednostki sektora 

finansów publicznych w ramach danego naboru 

 
 
Rada LGD ocenia, ile wnioskodawcy będącymi jednostkami sektora finansów publicznych, którzy 

pochodzą z jednej gminy złożyli wniosków o przyznanie pomocy. Rada dokonuje oceny na podstawie 

Listy wniosków przyznanie pomocy.  
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- Jeżeli wnioskodawcy będącymi jednostkami sektora finansów publicznych, którzy pochodzą z jednej 

gminy w ramach jednego naboru złożyli jeden wniosek o przyznanie pomocy - 3 pkt. 

- Jeżeli wnioskodawcy będącymi jednostkami sektora finansów publicznych, którzy pochodzą z jednej 

gminy w ramach jednego naboru złożyli więcej niż jeden wniosek o przyznanie pomocy- 0 pkt.  

 

 

 

 

Numer 

kryterium 

 

Nazwa kryterium 

Maksymalna liczba 

punktów  
 

1 Stopień wykonania wskaźnika/ów produktu 10 

2 Stopień wykonania wskaźnika/ów rezultatu 10 

3 Partnerstwo 

 

5 

4 Liczba mieszkańców do 5 tys. 1 

5 Zagospodarowanie walorów naturalnych i kulturowych 

przeciwdziałających negatywnemu wpływowi turystyki 

 na środowisko naturalne 

3 

6 Kryterium ilości wniosków o przyznanie pomocy złożonych 

przez jednostki sektora finansów publicznych w ramach 

danego naboru 

3 

 

Maksymalna punktacja 32 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest 

 warunkiem wyboru operacji 

10 

 


