
 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU 

 

KRYTERIUM DEFINICJA 

KRYTERIUM 

PRZEWIDYWANE 

EFEKTY 

REALIZOWANEJ 

OPERACJI 

WPŁYW PLANOWANEJ OPERACJI 

NA OSIĄGNIECIE ZAKŁADANYCH 

CELÓW LSR 

PUNKTACJA 

1. Operacja realizowana w 

miejscowości zamieszkałej 

przez mniej niż 5 tys. 

mieszkańców 

Ocenie podlega miejsce 

realizacji operacji.  Kryterium  

weryfikowane  na  podstawie  

Dane  GUS  

– liczba osób zamieszkałych 

(stan na 31.12. roku 

poprzedzającego ogłoszenie 

naboru wniosków) 

Realizacja operacji wpłynie  
na spójność terytorialną w 

zakresie włączenia 

społecznego w 

miejscowościach do 5 tys. 

mieszkańców 

Realizacja operacji w miejscowościach do 5 

tys. mieszkańców wpłynie na realizację   

Celu szczegółowego I.4. Zapewnienie 

prawidłowego funkcjonowania gospodarki i 

społeczeństwa poprzez intensyfikacje 

działań służących poprawie infrastruktury 

społecznej, technicznej i transportowej oraz 

wpłynie na osiągniecie  Celu ogólnego:  

Stworzenie miejsca dostatniego życia 

wspólnoty ludzi przedsiębiorczych, 

skupionych wokół partnerskiej współpracy, 

posiadających wizję własnego rozwoju w 

oparciu o zasoby lokalne. 

Operacja realizowana w 

miejscowości zamieszkałej 

przez mniej niż 5 tys. 

mieszkańców: 

1.TAK – 10 PKT 

2.NIE – 0 PKT 

2. Gotowość  

techniczna operacji  

do realizacji 

Ocenie  podlega, czy  w 

odniesieniu do planowanej 

operacji załączony jest do 

dokumentacji aplikacyjnej  

kosztorys inwestorski dla 

zadań budowlanych lub co 

najmniej 3 oferty przy 

dostawach;  czy w przypadku 

planowanych robót 

budowlanych wnioskodawca 

dysponuje: dokumentami 

potwierdzającymi posiadane 

prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele 

budowlane, pozwolenie na 

budowę, ostateczne zgłoszenie 

Projekty kompleksowo 

przygotowane wraz z 

niezbędną dokumentacją 

techniczną (pozwolenie 

budowlane, zgłoszenie 

zamiaru wykonania robót 

budowlanych, decyzja o 

środowiskowych 

uwarunkowaniach, etc.) 

pozwoli na prawidłową 

realizację operacji oraz 

zagwarantuje, że projekty 

będą realizowane terminowo 

Kryterium przyczyni się do kompleksowej 

realizacji LSR, a tym samym lepszej 

realizacji  Celu szczegółowego I.4 

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 

gospodarki i społeczeństwa poprzez 

intensyfikacje działań służących poprawie 

infrastruktury społecznej, technicznej i 

transportowej oraz wpłynie na osiągniecie  

Celu ogólnego:  Stworzenie miejsca 

dostatniego życia wspólnoty ludzi 

przedsiębiorczych, skupionych wokół 

partnerskiej współpracy, posiadających 

wizję własnego rozwoju w oparciu o zasoby 

lokalne. 

Operacja przygotowana do 

realizacji: 

1. TAK 10 PKT 

2. NIE – 0 PKT  

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.1. : Wspieranie inwestycji w zakresie przebudowy i modernizacji dróg lokalnych  

(maksymalna liczba punktów- 60 PKT, minimalna liczba punktów – 30 PKT) 



zamiaru wykonania robót. 

3. Zastosowanie  

rozwiązań  

sprzyjających ochronie  

środowiska i/lub  

klimatu 

Preferuje operacje odnoszące 

się do kwestii horyzontalnych 

PROW, tj. w ramach których  

zastosowano rozwiązania 

sprzyjające ochronie 

środowiska i/lub klimatu. 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie Wniosku o 

przyznanie pomocy wraz z 

załącznikami. 

Realizacja operacji z 

zastosowaniem rozwiązań 

korzystnych dla środowiska 

naturalnego przyczyni się do 

poprawy jakości środowiska, 

które jest cennym bogactwem 

obszaru LGD 

Operacje stosujące rozwiązania korzystne 

dla środowiska naturalnego przyczynią się 

do osiągnięcia wszystkich celów LSR, a w 

szczególności  Celu szczegółowego I.4. 

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 

gospodarki i społeczeństwa poprzez 

intensyfikacje działań służących poprawie 

infrastruktury społecznej, technicznej i 

transportowej oraz wpłynie na osiągniecie  

Celu ogólnego:  Stworzenie miejsca 

dostatniego życia wspólnoty ludzi 

przedsiębiorczych, skupionych wokół 

partnerskiej współpracy, posiadających 

wizję własnego rozwoju w oparciu o zasoby 

lokalne. 

1.Operacja z zastosowaniem 

rozwiązań pro  środowiskowych  

i/lub  służących  ochronie  

klimatu – 10 PKT 

2.    Operacja  o  neutralnym  

wpływie  na środowisko 

naturalne i/lub zmiany klimatu 

– 5 PKT 

 

4. Wpływ realizacji  

operacji na  

promocję LSR i  

LGD 

Preferowane będą operacje 

przyczyniające się  do 

promocji LSR i LGD: 

1) promocja poprzez 

oznaczenie inwestycji tablicą 

informacyjną o realizacji 

przedsięwzięcia w ramach 

LSR i udziale LGD  

2)promocja na stronie www 

wnioskodawcy i/lub 

informacja na materiałach 

powielanych i inne formy 

promocji o realizacji 

przedsięwzięcia w ramach 

LSR i udziale LGD 

Promocja otrzymanego 

dofinansowania dzięki 

środkom pozyskanym przy 

udziale LGD pozwoli na 

zwiększenie świadomości i 

znajomości Lokalnej Grupy 

Działania, co przyczyni się do 

lepszej realizacji LSR 

Do finansowania wybierane będą projekty, 

zakładające promocję LSR oraz LGD co 

przyczyni się do prawidłowej realizacji  

całej Lokalnej Strategii Rozwoju 

1. promocja    poprzez    

oznaczenie  

inwestycji  tablicą  

informacyjną  o  realizacji  

przedsięwzięcia w ramach  

LSR i udziale LGD - 10   PKT 

2.Operacja nie zakłada 

promocji LSR i  

LGD - 0  PKT 

 

 

5. Wysokość wkładu 

własnego  
 

Ocenie podlega, czy 

wnioskodawca zamierza 

realizować operację również 

ze środków własnych. 

Współfinansowanie operacji z 

udziałem środków własnych 

beneficjenta, pozwoli na 

dofinansowanie większej 

liczby projektów w ramach 

LSR 

Wprowadzenie tego kryterium przyczyni się 

do realizacji i lepszego osiągnięcia 

wszystkich celów strategii 

Wnioskodawca gwarantuje 

wniesienie finansowego wkładu 

własnego na poziomie: 

 

1.Więcej niż 5 % powyżej 

wkładu minimalnego – 10 PKT 

2.Do 5 % włącznie powyżej 



 

 

 

 

 

Zastosowanie tego 

kryterium wpłynie na 

zwiększenie liczby 

składanych projektów, co w 

efekcie zapewni większy 

zasięg oddziaływania LSR. 

Kryterium to przyczyni się 

do możliwości rozdzielenia 

posiadanych środków 

finansowanych na większą 

liczbę operacji, a tym 

samym wsparcie większej 

liczby beneficjentów w 

ramach działania.  
 

wkładu minimalnego- 5 PKT 

3. Wkład własny równy 

minimalnemu – 0 PKT 

 

6. Wniosek został złożony w 

wyniku udzielonego przez 

LGD doradztwa 

Ocenie podlega, czy 

wnioskodawca przed 

złożeniem wniosku o 

przyznanie pomocy i ubiegając 

się o pomoc skorzystał z 

doradztwa prowadzonego 

przez LGD 

Wnioski przygotowane dzięki 

doradztwu przez LGD będą 

lepiej opracowane oraz w 

większym stopniu będą 

realizować założone cele 

LSR.   

Wprowadzenie tego kryterium przyczyni się 

do realizacji i lepszego osiągnięcia 

wszystkich celów strategii 

Wnioskodawca korzystał z 

doradztwa LGD: 

1. TAK – 10 PKT 

2. NIE – 0 PKT 


