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Zmiana Lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach poddziałania  

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego PROW 2014-2020realizowanych przez podmioty inne niż LGD 

 

 

Przedsięwzięcie 2.2 

  

Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez 

inwestycje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa 

 

 

Numer 

Kryterium 

Dotychczasowa 

Nazwa kryterium 

Rekomendacja 

Zarządu/Rady/Komisji Rewizyjnej 
Powód rekomendacji 

Uwagi ogólne do każdego 

kryterium 

Proponuje się by wnioskodawca 

wskazywał w konkretnych sekcjach 

wniosku czy biznesplanu spełnienie 

warunków punktowych 

 

Wprowadzenie zapisu spowoduje 

ułatwienie wypełniania wniosku jak i 

spełnienia kryterium przez 

wnioskodawców 

Zmieniono nazwy kryteriów tak aby 

były spójne z wprowadzonymi 

zmianami opisów punktowych oraz 

poprawiono omyłki pisarskie 

Spójność i przejrzystość dokumentu 

1 

Beneficjent 

zdeklarował 

zapotrzebowanie 

na niższy procent 

dofinansowania 

Proponuje się wprowadzenie 

czytelniejszego zapisu pomiaru 

obniżonego dofinansowania, tj. 

wpisanie wprost konkretnego 

przedziału procentowego za który 

można otrzymać punkty.  

Zastosowano odpowiednio do zapisu 

dla 0 pkt. 

Wprowadzenie zapisu spowoduje 

ułatwienie spełnienia kryterium przez 

wnioskodawców jak i oceny przez 

organ decyzyjny 

2 

Zatrudnienie w 

wyniku realizacji 

projektu 

Proponuje się podniesienia punktacji 

dla wnioskodawców którzy zdeklarują 

się stworzyć dwa lub więcej etatów 

oraz wykreślenie możliwości 

przyznania punktów dla 4 i więcej 

etatów. 

Powodem wprowadzenia zmian są 

ciągle rosnące koszty utworzenia 

etatów. Postanowiono uwzględnić 

obecną sytuację ekonomiczną 

przedsiębiorców i zwiększyć liczbę 

punktów za spełnienie kryterium. 

3 

Projekt wpływa 

na grupy 

defaworyzowane 

wskazane w LSR 

do objęcia 

wsparciem 

Proponuje się wprowadzenie zapisów 

precyzującego na czym polega 

wsparcie grup defaworyzowanych. Ze 

względu, że kryteria dotyczą 

przedsiębiorców wprowadzono zapis: 

wnioskodawca zakłada zatrudnienie w 

Wprowadzenie zapisu spowoduje 

ułatwienie spełnienia kryterium przez 

wnioskodawców jak i oceny przez 

organ decyzyjny. Postanowiono 

uwzględnić obecną sytuację 

ekonomiczną przedsiębiorców  i 
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rozumieniu przepisów kodeksu pracy 

osoby/ osób z grup defaworyzowanych 

wskazanych LSR  w wymiarze 

minimum 1 etatu średniorocznego. 

Podniesiono ilość punktów z 5 na 10. 

zwiększyć liczbę punktów za 

spełnienie kryterium. 

4 

Projekt jest 

realizowany w 

miejscowościach 

zamieszkałych 

przez mniej niż 5 

tys. mieszkańców 

(całość projektu) 

Proponuje się wprowadzenie do 

kryterium uwagi informującej na jakiej 

podstawie organ decyzyjny LGD 

weryfikuje liczbę mieszkańców danej 

miejscowości: 

Uwaga: Liczba mieszkańców będzie 

weryfikowana osobno dla każdej 

miejscowości na podstawie danych 

pochodzących z jednostek 

terytorialnych na rok 2015 (rok 

złożenia LSR) 

Wprowadzenie zapisu spowoduje 

ułatwienie weryfikacji w trakcie oceny 

5 

Realizacja 

projektów 

wpływających na 

wybrane kluczowe 

obszary 

interwencji LSR 

Proponuje się doprecyzowanie 

zapisów i rozbicie istniejącego 

kryterium na dwa osobne: Rozwój 

turystyki na obszarze objętym LSR oraz 

Realizacja operacji polegająca na 

sprzedaży i/lub produkcji produktu 

lokalnego z obszaru LSR oraz 

zwiększenie ilości punktów w 

powyższych kryteriach.. 

Zgodnie z zapisami LSR, LGD 

powinna promować turystykę i 

produkty lokalne, dlatego zwiększono 

liczbę punktów za spełnienie 

niniejszych kryteriów. 

Doprecyzowanie zapisów w stosunku 

do obowiązujących kryteriów ma na 

celu przyznanie punktów operacjom 

które faktycznie wpływają na rozwój 

turystyki na obszarze LSR oraz 

operacjom które zakładają produkcję 

lub sprzedaż produktów lokalnych. 

Celem zmiany jest również chęć 

uniknięcia wymijających deklaracji 

wnioskodawców spełniania kryterium, 

które nie zawsze pokrywają się z 

zapisami LSR. Przejrzystość zapisów 

spowoduje ułatwienie zarówno przy 

aplikacji wniosku jak również przy 

jego ocenie.  

6 

Koszty projektu 

są adekwatne do 

zakładanych 

działań 

Proponuje się wykreślenie niniejszego 

kryterium i zastąpienie go kryterium w 

brzmieniu:  Gotowość do realizacji 

operacji, w którym wyszczególniono 

Kryterium zostało wykreślono i 

zastąpione nowym ze względu na jego 

problematyczność przy ocenie 

operacji. Celem podniesienia ilości 
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co dokładnie należy przedłożyć do 

wniosku aby otrzymać punkty w 

niniejszym kryterium. Zwiększono 

liczbę punktów z 5 na 15 

punktów jest promocja wniosków 

które są w pełni gotowe do realizacji 

operacji, co w znacznym stopniu 

zwiększa prawdopodobieństwo 

wykonania operacji w terminie a 

zwiększenie punktacji premiuje 

wnioski kompletne. 

7 

Promocja LGD i 

marki 

Chrzanolandia 

Doprecyzowano zapisy spełnienia 

kryterium i poziomów punktowych. Z 

wprowadzonych zapisów jasno wynika 

co należy spełnić aby otrzymać punkty 

w niniejszym kryterium. Zwiększono 

liczbę punktów z 4 na 5 i z 10 na 15 

Kryterium zostało zróżnicowane w 

zależności od działania i naszych 

oczekiwań o potencjalnego 

beneficjenta. 

Promocja wiąże się z poniesieniem 

kosztów przez wnioskodawcę które są 

kosztami niekwalifikowalnymi dlatego 

postawiono zwiększyć ilość punktów 

w niniejszym kryterium. 

8 
Termin realizacji 

operacji 

Zmieniono sposób wyliczania przez 

wnioskodawców terminu 

zrealizowania operacji. 

Ilości punktów czy zakresy miesięcy 

obejmujące okres realizacji nie uległy 

zmianie. 

Dotychczasowe zapisy budziły bardzo 

dużo wątpliwości wśród 

wnioskodawców, co zostało zgłaszane 

podczas doradztwa w biurze LGD, co 

następnie dało przesłankę do 

doprecyzowania zapisów. 
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Przedsięwzięcie 2.1 

Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej, 

poprzez inwestycje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa 

 

 

Numer 

Kryterium 

Dotychczasowa 

Nazwa kryterium 
Rekomendacja Zarządu Powód rekomendacji 

Uwagi ogólne do każdego 

kryterium 

Proponuje się by wnioskodawca 

wskazywał w konkretnych sekcjach 

wniosku czy biznesplanu spełnienie 

warunków punktowych 

 

Wprowadzenie zapisu spowoduje 

ułatwienie wypełniania wniosku jak i 

spełnienia kryterium przez 

wnioskodawców 

Zmieniono nazwy kryteriów tak aby 

były spójne z wprowadzonymi 

zmianami opisów punktowych oraz 

poprawiono omyłki pisarskie 

Spójność i przejrzystość dokumentu 

1 

Zatrudnienie w 

wyniku realizacji 

projektu 

Proponuje się podniesienia 

punktacji dla wnioskodawców 

którzy zdeklarują się stworzyć dwa 

lub więcej etatów  

Powodem wprowadzenia zmian są 

ciągle rosnące koszty utworzenia 

etatów. Postanowiono uwzględnić 

obecną sytuację ekonomiczną 

przedsiębiorców i zwiększyć liczbę 

punktów za spełnienie kryterium. 

2 

Wnioskodawca 

należy do grupy osób 

defaworyzowanych 

lub projekt wpływa 

na grupy 

defaworyzowane 

wskazane w LSR do 

objęcia wsparciem 

Proponuje się wprowadzenie zapisu 

precyzującego do jakiej konkretnej 

grupy defaworyzowanej musi 

należeć wnioskodawca aby 

otrzymaj punkty, tj: osoby 

bezrobotne i/lub osoby z 

niepełnosprawnościami. Poprzednie 

zapisy wskazywały, że osoba 

powinna należeć tylko do grona 

osób bezrobotnych aby otrzymać 

punkty 

Poprzedni zapis wydaje się być 

niesprawiedliwy, poszerzenie katalogu 

spowoduje ułatwienie dla 

wnioskodawców w otrzymaniu 

punktów w niniejszym kryterium.   

3 

Projekt jest 

realizowany w 

miejscowościach 

zamieszkałych przez 

mniej niż 5 tys. 

mieszkańców (całość 

Proponuje się wprowadzenie do 

kryterium uwagi informującej na 

jakiej podstawie organ decyzyjny 

LGD weryfikuje liczbę 

mieszkańców danej miejscowości: 

Uwaga: Liczba mieszkańców będzie 

Wprowadzenie zapisu spowoduje 

ułatwienie weryfikacji w trakcie oceny 
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projektu) weryfikowana osobno dla każdej 

miejscowości na podstawie danych 

pochodzących z jednostek 

terytorialnych na rok 2015 (rok 

złożenia LSR) 

4 

Realizacja projektów 

wpływających na 

wybrane kluczowe 

obszary interwencji 

LSR 

Proponuje się doprecyzowanie 

zapisów i rozbicie istniejącego 

kryterium na dwa osobne: Rozwój 

turystyki na obszarze objętym LSR 

oraz 

Realizacja operacji polegająca na 

sprzedaży i/lub produkcji produktu 

lokalnego z obszaru LSR oraz 

zwiększenie ilości punktów w 

powyższych kryteriach.. 

Zgodnie z zapisami LSR, LGD 

powinna promować turystykę i 

produkty lokalne, dlatego zwiększono 

liczbę punktów za spełnienie 

niniejszych kryteriów. 

Doprecyzowanie zapisów w stosunku 

do obowiązujących kryteriów ma na 

celu przyznanie punktów operacjom 

które faktycznie wpływają na rozwój 

turystyki na obszarze LSR oraz 

operacjom które zakładają produkcję 

lub sprzedaż produktów lokalnych. 

Celem zmiany jest również chęć 

uniknięcia wymijających deklaracji 

wnioskodawców spełniania kryterium, 

które nie zawsze pokrywają się z 

zapisami LSR. Przejrzystość zapisów 

spowoduje ułatwienie zarówno przy 

aplikacji wniosku jak również przy 

jego ocenie.  

5 

Koszty projektu są 

adekwatne do 

zakładanych działań 

Proponuje się wykreślenie 

niniejszego kryterium i zastąpienie 

go kryterium w brzmieniu:  

Gotowość do realizacji operacji, w 

którym wyszczególniono co 

dokładnie należy przedłożyć do 

wniosku aby otrzymać punkty w 

niniejszym kryterium. Zwiększono 

liczbę punktów z 5 na 15 

Kryterium zostało wykreślono i 

zastąpione nowym ze względu na jego 

problematyczność przy ocenie 

operacji. Celem podniesienia ilości 

punktów jest promocja wniosków 

które są w pełni gotowe do realizacji 

operacji, co w znacznym stopniu 

zwiększa prawdopodobieństwo 

wykonania operacji w terminie a 

zwiększenie punktacji premiuje 

wnioski kompletne. 

6 
Promocja LGD i 

marki Chrzanolandia 

Doprecyzowano zapisy spełnienia 

kryterium i poziomów punktowych. 

Z wprowadzonych zapisów jasno 

wynika co należy spełnić aby 

otrzymać punkty w niniejszym 

kryterium. Zwiększono liczbę 

Kryterium zostało zróżnicowane w 

zależności od działania i naszych 

oczekiwań o potencjalnego 

beneficjenta. 

Promocja wiąże się z poniesieniem 

kosztów przez wnioskodawcę które są 
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punktów z 4 na 5 i z 10 na 15 kosztami niekwalifikowalnymi dlatego 

postawiono zwiększyć ilość punktów 

w niniejszym kryterium. 

7 
Termin realizacji 

operacji 

Zmieniono sposób wyliczania przez 

wnioskodawców terminu 

zrealizowania operacji. 

Ilości punktów czy zakresy 

miesięcy obejmujące okres 

realizacji nie uległy zmianie. 

Dotychczasowe zapisy budziły bardzo 

dużo wątpliwości wśród 

wnioskodawców, co zostało zgłaszane 

podczas doradztwa w biurze LGD, co 

następnie dało przesłankę do 

doprecyzowania zapisów. 

 

 

 

 

Przedsięwzięcie 1.1 

Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup defaworyzowanych, 

sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, 

modernizację i wyposażenie 

 

Numer 

Kryterium 

Dotychczasowa 

Nazwa kryterium 
Rekomendacja Zarządu Powód rekomendacji 

Uwagi ogólne do każdego 

kryterium 

Proponuje się by wnioskodawca 

wskazywał w konkretnych sekcjach 

wniosku czy biznesplanu spełnienie 

warunków punktowych 

 

Wprowadzenie zapisu spowoduje 

ułatwienie wypełniania wniosku jak i 

spełnienia kryterium przez 

wnioskodawców 

Zmieniono nazwy kryteriów tak aby 

były spójne z wprowadzonymi 

zmianami opisów punktowych oraz 

poprawiono omyłki pisarskie 

Spójność i przejrzystość dokumentu 

Rozdzielono kryteria dla 

przedsięwzięcia 1.1 i 3.1. 

Poprzednie zapisy wskazywały, że 

ocena wniosków zarówno z działania 

na infrastruktury i działania 

edukacyjnego obywała się na 

jednych kryteriach, co może być 

problematyczne. Postanowiono 

stworzyć kryteria osobno dla 3.1 i 

zmodyfikować te dla 1.1 

1 

Zatrudnienie w 

wyniku realizacji 

projektu 

Wykreślono zatrudnienie z kryteriów 

dla JST i NGO  

Kryterium martwe, postanowiono 

wykreślić.  

2 

Projekt wpływa na 

grupy 

defaworyzowane 

Doprecyzowano opis wskazujący na 

rozdział w LSR w którym można 

odnaleźć rodzaje grup 

Zmieniono zapisy w celu lepszej 

czytelności  
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wskazane w LSR 

do objęcia 

wsparciem 

defaworyzowanych 

3 

Projekt jest 

realizowany w 

miejscowościach 

zamieszkałych 

przez mniej niż 5 

tys. mieszkańców 

(całość projektu) 

Proponuje się wprowadzenie do 

kryterium uwagi informującej na jakiej 

podstawie organ decyzyjny LGD 

weryfikuje liczbę mieszkańców danej 

miejscowości: 

Uwaga: Liczba mieszkańców będzie 

weryfikowana osobno dla każdej 

miejscowości na podstawie danych 

pochodzących z jednostek 

terytorialnych na rok 2015 (rok złożenia 

LSR) 

Wprowadzenie zapisu spowoduje 

ułatwienie weryfikacji w trakcie 

oceny 

4 Innowacyjność 

Wprowadzono gradację punktową za 

spełnienie innowacyjności. Poprzednio 

innowacyjność mierzona była na 

obszarze danej gminy – 10 pkt. 

Proponuje się następujący podział:  

0 pkt – projekt nie jest innowacyjny lub 

projekt jest innowacyjny w skali 

miejscowości na której będzie 

realizowana operacja  

10 pkt – projekt jest innowacyjny w 

skali gminy na której będzie 

realizowana operacja  

15 pkt – projekt jest innowacyjny w 

skali obszaru LSR 

Proponowane zmiany pozwalają na 

punktowanie operacji które są 

innowacyjne w sakli obszaru LSR.  

5 

Realizacja 

projektów 

wpływających na 

wybrane kluczowe 

obszary 

interwencji LSR 

Kryterium zastąpiono kryterium o 

nazwie Rozwój turystyki na obszarze 

objętym LSR. Dodatkowo zwiększono 

punktację z maksymalnej 10 na 15. 

Oprócz zapisów dotyczących turystki 

emocji wprowadzono dodatkowe zapisy 

odnoszące się do sstricte określonych 

obiektów turystycznych, jeśli operacja 

będzie zakładała stworzenie obiektów z 

katalogu zamkniętego otrzyma 

dodatkowe punkty. 

Zgodnie z zapisami LSR, LGD 

powinna promować turystykę 

tradycyjną i turystkę emocji dlatego 

zwiększono liczbę punktów za 

spełnienie niniejszego kryterium. 

Doprecyzowanie zapisów w stosunku 

do obowiązujących kryteriów ma na 

celu przyznanie punktów operacjom  

Przejrzystość zapisów spowoduje 

ułatwienie zarówno przy aplikacji 

wniosku jak również przy jego 

ocenie. 

6 
Koszty projektu są 

adekwatne do 

Proponuje się wykreślenie niniejszego 

kryterium i zastąpienie go kryterium w 

Kryterium zostało wykreślono i 

zastąpione nowym ze względu na 
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zakładanych 

działań 

brzmieniu:  Gotowość do realizacji 

operacji, w którym wyszczególniono co 

dokładnie należy przedłożyć do 

wniosku aby otrzymać punkty w 

niniejszym kryterium. Zwiększono 

liczbę punktów z 5 na 15 

jego problematyczność przy ocenie 

operacji. Celem podniesienia ilości 

punktów jest promocja wniosków 

które są w pełni gotowe do realizacji 

operacji, co w znacznym stopniu 

zwiększa prawdopodobieństwo 

wykonania operacji w terminie a 

zwiększenie punktacji premiuje 

wnioski kompletne. 

7 

Promocja LGD i 

marki 

Chrzanolandia 

Doprecyzowano zapisy spełnienia 

kryterium i poziomów punktowych. Z 

wprowadzonych zapisów jasno wynika 

co należy spełnić aby otrzymać punkty 

w niniejszym kryterium. Zwiększono 

liczbę punktów z 4 na 5 i z 10 na 15 

Kryterium zostało zróżnicowane w 

zależności od działania i naszych 

oczekiwań o potencjalnego 

beneficjenta. 

Promocja wiąże się z poniesieniem 

kosztów przez wnioskodawcę które 

są kosztami niekwalifikowalnymi 

dlatego postawiono zwiększyć ilość 

punktów w niniejszym kryterium. 

8 

Stan 

przygotowania 

projektu do 

realizacji 

Wykreślono kryterium, ponieważ stan 

przygotowania do realizacji jest zawarty 

w nowym kryterium Gotowość do 

realizacji operacji 

Wykreślono kryterium aby nie 

dublować bardzo podobnych zapisów 

9 
Wsparcie grup 

nieformalnych 
Kryterium zostało wykreślone 

Wykreślono kryterium ponieważ z 

doświadczenia LGD wynika, że 

stwarza ono duży problem 

interpretacyjny, co powoduje dalsze 

wątpliwości podczas oceny 

wniosków.   

10 Partycypacja 
Nie zostały wprowadzone żadne 

modyfikacje 

Nie zostały wprowadzone żadne 

modyfikacje 

11 
Termin realizacji 

operacji 

Zmieniono sposób wyliczania przez 

wnioskodawców terminu zrealizowania 

operacji. 

Ilości punktów czy zakresy miesięcy 

obejmujące okres realizacji nie uległy 

zmianie. 

Dotychczasowe zapisy budziły 

bardzo dużo wątpliwości wśród 

wnioskodawców, co zostało 

zgłaszane podczas doradztwa w 

biurze LGD, co następnie dało 

przesłankę do doprecyzowania 

zapisów. 
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Przedsięwzięcie 3.1 

Stworzenie kompleksowej innowacyjnej oferty edukacji proekologicznej, promującej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom 

klimatu 

 

Stworzono nowy dokument dla przedsięwzięcia 3.1  

 

 

Lp. 
Kryterium 

oceny 

Przedsięwzięcie 3.1 

Stworzenie kompleksowej innowacyjnej oferty edukacji proekologicznej, promującej ochronę 

środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu 

Punkty 

1.  

Operacja jest 

skierowana do 

osób z grup 

defaworyzowanych 

społecznie 

wskazanych 

w LSR  

0 pkt albo 10 pkt 

Wnioskodawca wskazał we wniosku w sekcji B.III. OPIS PLANOWANEJ OPERACJI w punkcie 1.4 Uzasadnienie zgodności 

z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD 

       0 pkt –operacja  nie jest skierowana do osób z grupy defaworyzowanej społecznie (wymienionej w LSR) 

10 pkt - operacja jest skierowana do osób z grupy defaworyzowanej społecznie (wymienionej w LSR) i zostało to 

sprecyzowane  

Rodzaje grup defaworyzowanych społecznie - rozdział III LSR „DIAGNOZA – OPIS OBSZARU I LUDNOŚCI” punkt 

„grupy szczególnie istotne z punktu widzenia LSR- kluczowe grupy docelowe” - Osoby defaworyzowane społecznie 

2.  

Całość operacji 

jest realizowana 

w miejscowościach 

0 pkt albo 5 pkt 

Wnioskodawca wskazał we wniosku w sekcji B.III. OPIS PLANOWANEJ OPERACJI w punkcie 8. Lokalizacja operacji 
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zamieszkałych 

przez mniej niż 5 

tysięcy 

mieszkańców 

(miejsce realizacji operacji) oraz w pozostałej dokumentacji 

0 pkt  - operacja lub jej część będzie realizowana w miejscowościach zamieszkałych przez 5 tys. lub więcej mieszkańców 

5 pkt - operacja będzie realizowana w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców  

Uwaga: Liczba mieszkańców będzie weryfikowana osobno dla każdej miejscowości na podstawie danych pochodzących z 

jednostek terytorialnych na rok 2015 (rok złożenia LSR) 

3.  

Gotowość do 

realizacji operacji 

 

0 pkt albo 10 pkt 

Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy 

 minimum jedna oferta cenowa do każdego wydatku stanowiącego podstawę do wyliczenia kwoty pomocy, 

 wzory dokumentów potwierdzających gotowość do realizacji operacji:  harmonogram/ program wydarzenia,  wzory 

zaproszeń  i/ lub plakatów informujących o planowanym wydarzeniu  

0 pkt – wnioskodawca  nie przedstawił wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających gotowość operacji do 

realizacji 

10 pkt – wnioskodawca przedstawił wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające  gotowość do realizacji operacji 

4.  

Promocja LGD i 

marki 

Chrzanolandia na 

okres trwałości 

operacji 

0 pkt albo 10 pkt albo 15pkt 

0 pkt – wnioskodawca nie deklaruje, że będzie promował LGD i markę „ Chrzanolandia” i/lub wnioskodawca deklaruje, że 

będzie promował LGD i markę „ Chrzanolandia” ale niezgodnie z poniższymi założeniami i/lub niepoprawnie założył koszty 

związane z promocją. 

10 pkt – wnioskodawca założy zakup roll-up  o rozmiarach  200 cm wys. x 100 cm szer.¹ (według wzoru)  i umieści go w 

widocznym miejscu związanym z realizacją operacji i zapisze lokalizację tego/tych  miejsc we wniosku w sekcji B.III. OPIS 

PLANOWANEJ OPERACJI w punkcie 1.4 Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD 

15 pkt –  wnioskodawca założy zakup roll-up o rozmiarach  100 cm szer. x 200 cm wys.¹ (według wzoru)  i umieści go w 

widocznym miejscu związanym z realizacją operacji i zapisze lokalizację tego/tych  miejsc we wniosku w sekcji B.III. OPIS 

PLANOWANEJ OPERACJI w punkcie 1.4 Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD. 
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Ponadto Wnioskodawca będzie promował LGD i markę „Chrzanolandia” poprzez: 

 umieszczenie loga ,,Chrzanolandii“  na  własnej stronie www 

 umieszczenie loga ,,Chrzanolandii“  na  własnym profilu facebooku, 

 umieszczenie loga ,,Chrzanolandii na plakatach i ulotkach dotyczacych operacji 

 umieszczenie loga ,,Chrzanolandii na materiałach szkoleniowych dotyczacych operacji 

 

Uwaga: Aby otrzymać punkty Wnioskodawca powinien opisać dokładnie zakres promocji jaki chce realizować we wniosku w 

sekcji B.III. OPIS PLANOWANEJ OPERACJI w punkcie 1.4 Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru 

operacji przez LGD oraz założyć koszty związane z promocją i opisać te koszty we wniosku 

¹Wzór roll-up: 

 

5.  

Liczba odbiorców 

objętych realizacją 

operacji  

0 pkt albo 5pkt albo 10 pkt albo 15 pkt albo 20pkt 

 

Wnioskodawca opisał we wniosku w sekcji B.III. OPIS PLANOWANEJ OPERACJI w punkcie 1.4 Uzasadnienie zgodności z 

celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD oraz w pozostałych częściach dokumentacji aplikacyjnej 

 

Preferuje  się  wnioskodawców,  którzy realizacją operacji obejmą jak największą  liczbę mieszkańców obszaru objętego 

LSR 

 

0 pkt - Liczba odbiorców do 550 osób na każdy zrealizowany wskaźnik produktu 



 

    

 

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

 

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo na Jurze" 

siedziba: ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów 

telefon: 32 720 65 02,  

mail:biuro@partnerstwonajurze.pl 

NIP: 628 216 17 85, KRS: 0000262087 

5 pkt - Liczba odbiorców 551 ÷ 700 osób na każdy zrealizowany wskaźnik produktu 

10   pkt - Liczba odbiorców 701 ÷ 850 osób na każdy zrealizowany wskaźnik produktu 

15 pkt - Liczba odbiorców oferty 851 ÷ 1000 osób na każdy zrealizowany wskaźnik produktu 

20   pkt - Liczba odbiorców oferty edukacyjnej więcej niż 1000 na każdy zrealizowany wskaźnik produktu 

6.  Partycypacja 

0 pkt albo 10 pkt 

Wnioskodawca wskazał we wniosku w sekcji B.III. OPIS PLANOWANEJ OPERACJI w punkcie 1.4 Uzasadnienie zgodności 

z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD oraz załączniki do wniosku 

       0 pkt – organ decyzyjny ocenił, iż wnioskodawca nie zrealizował założeń z opisu dla 10 pkt 

10 pkt – na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie projekt został partycypacyjnie przeanalizowany ze społecznością. 

Wnioskodawca otrzymuje 10 pkt jeśli podał do publicznej wiadomości informację o założeniach planowanego projektu wraz z 

informacją o możliwości wnoszenia uwag do celowości i zakresu projektu oraz zorganizował spotkanie ze społecznością, którą 

poinformował o dacie spotkania (plakaty na www oraz tablicach ogłoszeń w miejscowościach, których dotyczy projekt) na 

minimum 7 dni przed dniem spotkania. Ponadto przedłożył do oceny dowody z realizacji w/w konsultacji w formie 

sprawozdania z realizacji z załącznikami (plakat, print screen strony www, protokół ze spotkania z mieszkańcami). Działanie to 

ma na celu realną identyfikację problemów/potrzeb mieszkańców danego obszaru i realizację takich wniosków które 

przyczynią się do rozwiązania problemów lub do podniesienia jakości życia mieszkańców 

7.  

Termin 

zrealizowania  

operacji 

0 pkt albo 5 pkt albo 10 pkt albo 15 pkt 

 

Wnioskodawca wskazał we wniosku punkcie B.III.10 Planowane terminy realizacji operacji (miesiąc / rok)  oraz wynika z 

pozostałej dokumentacji 

 

Poprawność wyliczeń: Do kolejnego miesiąca po zakończenia naboru wniosków należy dodać 6 miesięcy (ocena projektu przez 

LGD i UMWM) oraz czas potrzebny na zrealizowanie operacji. Wynik wyliczenia (miesiąc i rok) należy wpisać we wniosku w 

części  B.III. OPIS PLANOWANEJ OPERACJI pkt 10  Planowane terminy realizacji operacji (miesiąc / rok)  

0 pkt - termin zrealizowania operacji* jest dłuższy niż 12 miesięcy od podpisania umowy i/lub wnioskodawca nie wpisał 

poprawnie terminu we wniosku w punkcie B.III.10 Planowane terminy realizacji operacji (miesiąc / rok) 

5 pkt - termin zrealizowania operacji*od 8 do 12 miesięcy od podpisania umowy oraz wnioskodawca poprawnie wpisał 

termin  we wniosku w punkcie B.III.10 Planowane terminy realizacji operacji (miesiąc / rok) 



 

    

 

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

 

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo na Jurze" 

siedziba: ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów 

telefon: 32 720 65 02,  

mail:biuro@partnerstwonajurze.pl 

NIP: 628 216 17 85, KRS: 0000262087 

10 pkt - termin zrealizowania operacji* od 5 do 7 miesięcy od podpisania umowy oraz wnioskodawca poprawnie wpisał 

termin  we wniosku w punkcie B.III.10 Planowane terminy realizacji operacji (miesiąc / rok) 

15 pkt -  termin zrealizowania operacji* jest równy lub  krótszy niż 4 miesięcy od podpisania umowy oraz wnioskodawca 

poprawnie wpisał termin  we wniosku w punkcie B.III.10 Planowane terminy realizacji operacji (miesiąc / rok) 

 

*Termin zrealizowania operacji zawiera: 

 podpisanie umowy 

 realizacje operacji 

 złożenie wniosku o płatność ostateczną 

Suma 85 punktów 

Minimum punktowe 45 punktów 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalne kryteria wyboru grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 nie uległy zmianie 


