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Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków 

 

 
 

 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI NABÓR 31/2023 

 

 

1. Innowacyjność  

 

Rada LGD ocenia, czy i w jaki sposób wnioskodawca zamierza zastosować w projekcie innowacyjne 

rozwiązania. Przez innowacyjne rozwiązania rozumie się wdrożenie w wyniku realizacji operacji, 

nowego na obszarze gminy, w której realizowana będzie operacja lub znacząco udoskonalonego 

produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania istniejących lokalnych 

zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych lub zmobilizowania lokalnych zasobów 

społecznych poprzez innowację: 

a)  procesową – wnioskodawca zakłada opracowanie, wdrożenie lub zastosowanie nowej lub znacząco 

ulepszonej technologii, 

b) produktową – wnioskodawca zakłada opracowanie i wprowadzenie do produkcji nowego  

lub znacząco udoskonalonego produktu lub usługi (w tym zastosowanie nowatorskiej metodologii), 

c) organizacyjną - wnioskodawca zakłada zastosowanie nowych lub znacząco udoskonalonych 

rozwiązań organizacyjnych, 

d) marketingową - wnioskodawca zakłada zastosowanie nowych lub znacząco udoskonalonych technik 

marketingowych. 

Opis zastosowania innowacyjnych rozwiązań powinien znaleźć się we wniosku o przyznanie pomocy. 

Za innowacyjne nie będą traktowane rozwiązania uznane powszechnie jako standardowe, w zakresie 

branży/tematyki, której dotyczy operacja. 

- Jeżeli operacja wypełnia warunki określone co najmniej w jednej z definicji określonej w punktach 

 a-d - 5 pkt. 

- Jeżeli operacja nie wypełnia warunków żadnej z definicji określonej w punktach a-d - 0 pkt. 
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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.  

- 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 zapobieganiu 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  
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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. 

 

 

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% całkowitej wartości projektu oraz 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.  
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- Jeżeli w wyniku realizacji operacji nie zostaną zastosowane rozwiązanie proekologiczne w zakresie 

ochrony środowiska lub/i zmian klimatycznych - 0 pkt.  

 

 

5. 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. 

 

6. Grupy defaworyzowane 

 

 

Rada LGD ocenia, czy wnioskodawca, który zamierza podjąć we własnym imieniu działalność 

gospodarczą na ostatni dzień naboru wniosków o przyznanie pomocy należał do grupy 

defaworyzowanej określonej w LSR jako osoba poniżej 30 roku życia lub osoba powyżej 50 roku życia. 

Rada weryfikuje wiek wnioskodawcy na podstawie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu 

Ewidencji Ludności wpisanego we wniosku o przyznanie pomocy. 

- Jeżeli wnioskodawca należał do grupy defaworyzowanej - 3 pkt.  

- Jeżeli wnioskodawca nie należał do grupy defaworyzowanej - 0 pkt. 
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7. Tworzenie nowych miejsc pracy 

 

Rada LGD ocenia, czy w wyniku realizacji operacji, powstanie miejsce pracy powyżej wymaganego 

limitu. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi, w ramach przedsięwzięcia musi 

powstać co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne. W związku  

z powyższym Rada przyznaje punkty za utworzenie miejsca pracy powyżej wymaganego prawnie 

minimum. Rada ocenia niniejsze kryterium w oparciu o informacje zawarte we wniosku o przyznanie 

pomocy. Dane zawarte we wniosku i załącznikach powinny być spójne. Jeżeli zaistnieje rozbieżność 

między informacjami zawartymi w poszczególnych dokumentach, za właściwą przyjmuje się najniższą 

liczbę tworzonych miejsc pracy. 

- Jeżeli w wyniku realizacji operacji powstanie jedno lub więcej miejsc pracy powyżej limitu (łącznie 

2 lub więcej) - 1 pkt. 

- Jeżeli w wyniku realizacji operacji nie powstanie żadne miejsce pracy powyżej limitu - 0 pkt.  

 

8. Zapewnienie szerokiej oferty różnorodnych usług w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa 

kulturowego 

 

Rada LGD ocenia, czy wnioskodawca w wyniku realizacji operacji będzie świadczył różnorodne usługi 

w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego. Zapewnienie szerokiej oferty różnorodnych 

usług w rozumieniu niniejszego kryterium ma miejsce, gdy wnioskodawca zakłada świadczenie 

minimum dwóch usług zgodnie z poniższym katalogiem: 

- noclegi, 

- gastronomia,  

- wynajem sprzętu do aktywnej turystyki, 

- zapewnienie infrastruktury dla bezpiecznego spędzania czasu dla dzieci/młodzieży,  

- zapewnienie infrastruktury rekreacyjnej zewnętrznej dla dorosłych, 

- zapewnienie dodatkowych usług kosmetycznych/rehabilitacyjnych/SPA, 

- oferta w zakresie aktywnego wypoczynku. 
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Usługi te powinny zostać opisane we wniosku o przyznanie pomocy. Część planowanych wydatków  

z zestawienia rzeczowo-finansowego powinna być związana z usługami, które będą świadczone  

w wyniku realizacji operacji. 

- Jeżeli w wyniku realizacji operacji zostanie zapewniona szeroka oferta różnorodnych usług - 3 pkt. 

- Jeżeli w wyniku realizacji operacji nie zostanie zapewniona szeroka oferta różnorodnych usług - 0 pkt. 

 

 

Numer 

kryterium 

 

Nazwa kryterium 

 

Maksymalna liczba 

punktów   

1 Innowacyjność 5 

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 Liczba mieszkańców do 5 tys. 1 

6 Grupy defaworyzowane 3 

7 Tworzenie nowych miejsc pracy 1 

8 Zapewnienie szerokiej oferty różnorodnych usług  

w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego 

3 

 

Maksymalna punktacja 36 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie  

jest warunkiem wyboru operacji 

7 

 


