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Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków 

 

 

 

 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI NABÓR 25/2021 

 

 

1. Wysokość wkładu własnego w realizację projektu 

 

Rada LGD ocenia, czy wnioskodawca zadeklarował wniesienie wyższego wkładu własnego,  

niż wynika to z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych lub limitów określonych w LSR. Rada 

ocenia niniejsze kryterium na podstawie różnicy między wydatkami stanowiącymi koszty 

kwalifikowane ogółem, a wnioskowaną kwotą pomocy.  

 

- Jeżeli wnioskodawca zadeklaruje wniesienie wkładu własnego równego lub wyższego niż 5 % – 3 pkt.  

- Jeżeli wnioskodawca zadeklaruje wniesienie wkładu własnego poniżej 5 % - 0 pkt.  

 

 

2. 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.  
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- 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.  

 

 

3. 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.  
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- 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. 
 

 

 

4. Działalność związana z wdrażaniem rozwiązań proekologicznych, w zakresie ochrony 

środowiska lub/i zmian klimatycznych 

 

Rada LGD ocenia, czy wnioskodawca zamierza w projekcie zastosować rozwiązania proekologiczne,  

w zakresie ochrony środowiska lub/i zmian klimatycznych. Informacje o zastosowaniu tych rozwiązań 

wnioskodawca zamieszcza we wniosku o przyznanie pomocy, szczegółowo opisując zaproponowane 

rozwiązania i wyjaśniając, na czym one polegają i jakie korzyści dla środowiska przyniosą. Dodatkowo 

te same rozwiązania muszą wiązać się z wydatkami finansowymi, ponoszonymi w ramach realizacji 

operacji. Wysokość tych wydatków, wraz z ich nazwą, adekwatną do nazwy zawartej w opisie operacji, 

należy zawrzeć w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. Planowane wydatki muszą wynosić  

co najmniej 3% kwalifikowanej wartości projektu. Być opisane spójnie, tak by Rada nie miała 

wątpliwości, że te same rozwiązania proekologiczne są opisane w odpowiednych punktach wniosku  

o przyznanie pomocy. Za rozwiązania proekologiczne nie uznaje się rozwiązań, które są wymagane 

przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne.  

 

- Jeżeli w wyniku realizacji operacji zostaną zastosowane rozwiązanie proekologiczne w zakresie 

ochrony środowiska lub/i zmian klimatycznych – 3 pkt.  

- Jeżeli w wyniku realizacji operacji nie zostaną zastosowane rozwiązanie proekologiczne w zakresie 

ochrony środowiska lub/i zmian klimatycznych – 0 pkt.  

 

 



                                                                   

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Chata Kociewia”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w 

ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

 
 
 

[4] 

 

5. 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: 

- 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. 

 

 

6. 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.  
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- 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. 

 

 

7. Kryterium ilości wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach danego naboru 

 

Rada LGD ocenia, ile wnioskodawca złożył wniosków o przyznanie pomocy w ramach jednego naboru. 

Rada dokonuje oceny na podstawie Listy wniosków o przyznanie pomocy.  

 

- Jeżeli wnioskodawca w ramach jednego naboru złożył jeden wniosek o przyznanie pomocy - 3 pkt. 

- Jeżeli wnioskodawca w ramach jednego naboru złożył więcej niż jeden wniosek o przyznanie pomocy- 

0 pkt.  
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Numer 

kryterium 

 

Nazwa kryterium 

Maksymalna liczba 

punktów  
 

1 Wysokość wkładu własnego w realizację projektu 

 

3 

2 Stopień wykonania wskaźnika/ów produktu 

 

10 

3 Stopień wykonania wskaźnika/ów rezultatu 

 

10 

4 Działalność związana z wdrażaniem rozwiązań 

proekologicznych, w zakresie ochrony środowiska lub/i 

zmian klimatycznych 

 

3 

5 Partnerstwo 

 

5 

6 Liczba mieszkańców do 5 tys. 

 

1 

7 Kryterium ilości wniosków o przyznanie pomocy 

złożonych w ramach danego naboru 

 

3 

 

Maksymalna punktacja 35 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest 

 warunkiem wyboru operacji 

10 

 

 


