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KRYTERIA WYBORU OPERACJI  

W RAMACH  STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LGD „NASZE ROZTOCZE” 

 

Typ projektu:   Rozwijanie działalności gospodarczej 

 

Lp. Kryterium Opis Uzasadnienie Punktacja 

 
Źródło weryfikacji 

 

1. 

Wpływ projektu na 
wspieranie lokalnej 
gospodarki obszaru 

LGD 

Preferuje się projekty, w których przewidziano 
utworzenie większej liczby miejsc pracy                       

w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, niż 
wymagane minimum 

Kryterium ma wpływ na większą liczbę 
utworzonych nowych miejsc pracy i pozwoli 

ograniczyć opisany w diagnozie problem 
związany z dużym bezrobociem                                    

i niewystarczającą liczbą podmiotów 
gospodarczych generujących nowe miejsca 

pracy. Kryterium zapewnia osiągnięcie 
wskaźnika rezultatu Liczba nowoutworzonych miejsc 
pracy (w tym liczba miejsc pracy utworzonych dla osób z 

grup defaworyzowanych.) 

 

W ramach realizacji projektu powstanie 
minimum 2 miejsca pracy - 5 pkt. 

 

W ramach realizacji projektu powstanie  
1 miejsce pracy - 1 pkt. 

Informacje zawarte 
we wniosku o 

przyznanie pomocy 
i załącznikach  

2. 
Wpływ projektu na 

sytuację grup 
defaworyzowanych 

Preferuje się projekty  w których przewidziano 
utworzenie miejsca pracy dla osób z grup 

defaworyzowanych pod względem dostępu do 
rynku pracy tj. osoby do 35 roku życia, osoby 

po 50 roku życia, osoby bezrobotne 

Kryterium wpływa na poprawę dostępu do 
rynku pracy dla przedstawicieli grup 

defaworyzowanych. W diagnozie wskazano na 
niewystarczającą liczbę podmiotów 

gospodarczych generujących nowe miejsca 
pracy zwłaszcza dla osób młodych i po 50 roku 

życia. Kryterium zapewnia osiągnięcie 
wskaźnika rezultatu Liczba nowoutworzonych miejsc 
pracy (w tym liczba miejsc pracy utworzonych dla osób z 

grup defaworyzowanych.)  

Wnioskodawca zobowiązał się do 
utworzenia miejsca pracy dla osoby z grupy 

defaworyzowanej – 5 pkt. 
 

Wnioskodawca nie zobowiązał się do 
utworzenia miejsca pracy dla osoby z grupy 

defaworyzowanej – 0 pkt. 

Oświadczenie 
wnioskodawcy 

3. 
Wkład własny 
beneficjenta 

Preferuje się projekty, w których wkład własny 
beneficjenta jest wyższy niż minimalny 
wymagany dla danego typu operacji i 

beneficjenta 

Kryterium jest uzasadnione ograniczoną 
wysokością środków finansowych dostępnych w 
ramach LSR w stosunku do potrzeb lokalnych. 
Większy wkład własny oznacza więcej środków 
finansowych pozostałą do rozdysponowania na 

wsparcie innych projektów. 

Wkład własny beneficjenta jest większy o 
min. 5% niż minimalny wymagany dla 

danego typu operacji i beneficjenta - 2 pkt. 
 

Wkład własny beneficjenta jest na poziomie 
wymaganego minimum dla danego typu 

operacji i beneficjenta  - 0 pkt. 

Informacje zawarte  
we wniosku o 

przyznanie pomocy 
i załącznikach 

4. 
Wnioskowana kwota 

pomocy 

Preferuje się projekty, w których wnioskowana 
kwota pomocy jest niższa niż maksymalna 

dostępna dla danego działania i typu 
beneficjenta 

Kryterium jest uzasadnione ograniczoną 
wysokością środków finansowych dostępnych w 

ramach LSR Mniejsza wnioskowana kwota 
pomocy umożliwi realizację większej liczby 

projektów. 

Wnioskowana kwota pomocy jest niższa niż 
200 tys. zł – 3 pkt. 

 

Wnioskowana kwota pomocy jest równa lub 
wyższa 200 tys. zł - 1 pkt. 

Wniosek o 
przyznanie pomocy 

i załączniki 
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5. 
Doradztwo 

świadczone przez 
Biuro LGD 

Preferuje się wnioskodawców, którzy skorzystali 
z doradztwa świadczonego w Biurze LGD lub 
uczestniczyli w organizowanych przez LGD 

szkoleniach dotyczących poprawnego 
przygotowania wniosku o przyznanie pomocy 

Kryterium jest uzasadnione lepszym 
przygotowaniem wniosku do realizacji i 

spełnieniem kryteriów istotnych z punktu 
widzenia realizacji założeń i celów Strategii    

Wnioskodawca skorzystał z doradztwa 
świadczonego w Biurze LGD lub 

uczestniczył w szkoleniach organizowanych 
przez LGD - 2 pkt. 

Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa i 
nie uczestniczył w szkoleniach 

organizowanych przez LGD - 0 pkt. 

Rejestry 
udzielonego 
doradztwa 

prowadzone przez 
Biuro LGD, listy 

uczestników 
szkoleń 

6. 
Gotowość projektu 

do realizacji  

Preferuje się projekty z kompletnie 
wypełnionym wnioskiem o przyznanie pomocy i 

zawierające wszystkie wymagane załączniki  

Kryterium wynika z konieczności skrócenia 
czasu oceny formalnej wniosku i premiuje 

wnioskodawców rzetelnie przygotowanych do 
realizacji projektów 

Wniosek jest przygotowany do realizacji tzn. 
został wypełniony w wymaganym instrukcją 

zakresie i dołączono do niego wszystkie 
wymagane załączniki – 5 pkt. 

Wniosek nie jest przygotowany do realizacji 
tzn. został wypełniony niekompletnie i nie 

zostały dołączone wymagane załączniki                 
– 0 pkt.   

Wniosek o 
przyznanie pomocy 

i załączniki 

7. 

Informowanie o 
uzyskanej pomocy w 

ramach wdrażania 
LSR 

Preferuje się  projekty, w których zaplanowano 
działania informujące o pomocy uzyskanej w 
ramach wdrażania LSR zawierające logo LGD 

„Nasze Roztocze” 

Kryterium wynika z dążenia do większej 
rozpoznawalności LGD i promocji efektów 

wdrażania LSR 

We wniosku o przyznanie pomocy 
zaplanowano działania informujące o 

pomocy uzyskanej w ramach wdrażania LSR 
zawierające logo LGD – 3 pkt. 

We wniosku o przyznanie pomocy nie 
zaplanowano działań informujących o 

pomocy uzyskanej w ramach wdrażania LSR  
– 0 pkt. 

Informacje zawarte  
we wniosku o 

przyznanie pomocy 

8b. 

Wpływ projektu na 
zintegrowanie 
gospodarcze 

obszaru LGD (dla 
projektów z zakresu 

Przedsięwzięcia 
3.1.4. Rozwój 

produktów turystycznych 
i usług dla turystów) 

 

Preferuje się projekty przyczyniające się do 
zintegrowania gospodarczego obszaru LGD 
w ramach kluczowych branż działalności – tj. 

realizowane w ramach jednej z branż mających 
największy wpływ na zidentyfikowany w LSR 

kierunek rozwoju gospodarczego obszaru LGD: 
- zakwaterowanie i usługi gastronomiczne 

- kultura, rozrywka i rekreacja 
- pozostałe usługi dla turystów 

Kryterium odnosi się do zidentyfikowanej w 
diagnozie potrzeby budowania zintegrowanej 

oferty turystycznej obszaru. Jednym z 
elementów tej oferty są produkty i usługi 

turystyczne. Dodatkowo kryterium wynika ze 
wspierania priorytetowych branż działalności 
gospodarczej  wskazanych w partycypacyjnym 

procesie opracowywania LSR. Kryterium 
zapewnia osiągnięcie wskaźnika produktu Liczba 

projektów polegających na rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa z branży turystycznej i usług dla 

turystów. 

Projekt zapewnia zintegrowanie 
gospodarcze obszaru  LGD  - 5 pkt. 

 

Projekt nie zapewnia zintegrowania 
gospodarczego obszaru LGD  - 0 pkt. 

Informacje zawarte  
we wniosku o 

przyznanie pomocy 
i załącznikach 

SUMA PUNKTÓW  

Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów 30 

Minimalna liczba punktów konieczna do wyboru operacji do dofinansowania 18 

 


