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Lokalne kryteria wyboru operacji – KONKURSY  
Lokalne kryteria wyboru operacji, dotyczące oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

PROW 2014-2020  - dotyczy operacji w zakresie przedsiębiorczości (podejmowanie i rozwijanie działalności 

gospodarczej) oraz infrastruktury ogólnodostępnej i niekomercyjnej turystycznej, rekreacyjnej lub 

kulturalnej. 
 

Lp 
 

Nazwa 
kryterium 

Opis kryterium  Punktacja Źródło weryfikacji 

1.  

Doświadczenie 
Wnioskodawcy 

(dotyczy operacji z 
zakresu infrastruktury 

ogólnodostępnej 
niekomercyjnej 

turystycznej, 
rekreacyjnej lub 

kulturalnej). 

Preferuje się Wnioskodawców z 
doświadczeniem w realizacji 
projektów finansowanych ze 
środków Unii Europejskiej. 

4 pkt. - Wnioskodawca realizował  więcej 
niż dwa  projekty ze środków Unii 
Europejskiej; 
 
2 pkt. -  Wnioskodawca realizował  jeden 
lub dwa projekty ze środków Unii 
Europejskiej; 
 
0 pkt. -  Wnioskodawca nie realizował 
projektów ze środków Unii Europejskiej. 

 
Kryterium weryfikowane  na 
podstawie informacji 
zawartych we Wniosku  
oraz dokumentów 
potwierdzających realizację 
projektów 
współfinansowanych  ze 
środków  Unii Europejskiej. 
Wnioskodawca powinien 
podać nr umowy dotyczącej 
pozyskania środków z UE,  
końcowe, pismo 
zatwierdzające płatność 
ostateczną lub inny 
dokument potwierdzający 
rozliczenie projektu z 
sukcesem. 
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2.  

Wysokość 
wnioskowanego 

wkładu własnego w 
realizację projektu 
(nie dotyczy operacji 

z zakresu 
podejmowania 

działalności 
gospodarczej). 

Preferuje się wyższy wkład własny 
liczony od wysokości kosztów 
kwalifikowanych, proponowany we 
wniosku o dofinansowanie,  niż 
wymagany zapisami w LSR i 
ogłoszeniu o naborze. 

4 pkt. –  powyżej 20 %; 
 
3 pkt. –  powyżej 10% - 20% włącznie; 
 
2 pkt. –  5% - 10 % włącznie; 
  
0 pkt. – jeżeli beneficjent proponuje 
wniesienie wkładu własnego w wysokości 
minimalnej określonej zapisami w LSR i 
ogłoszeniu o naborze. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie informacji 
zawartych we Wniosku.  

3. 

Trafność i 
rzetelność 

uzasadnienia 
potrzeby realizacji 

projektu. 

Preferuje się operacje, które 
przeprowadziły analizę 
problemów/potrzeb wskazaną w 
matrycy logicznej Lokalnej Strategii 
Rozwoju,  na które ma odpowiedzieć 
projekt z podaniem źródeł wiedzy o 
problemie oraz grup które dotyczą.  
Należy wskazać źródła poprzez 
wskazanie tytułu publikacji, adresu 
www z danymi na które powołuje się 
Wnioskodawca, Źródłem wiedzy 
mogą być też strategie rozwoju 
gminy czy powiatu, planu rozwoju 
lokalnego, które zawierają wyniki 
badań i analiz potrzeb lokalnych 
społeczności. Dane  dotyczące  
sytuacji gospodarczej w danych 
branżach zawierają publikacje  
Głównego Urzędu Statystycznego 
lub powszechnie dostępne 

 
4 pkt. – załączona analiza 
problemów/potrzeb z powołaniem się na 
źródła; 
 
2 pkt. – tylko uzasadnienie potrzeb we 
Wniosku i Biznesplanie bez podania 
źródła; 
 
0 pkt – brak uzasadnienia wskazanych 
problemów/potrzeb. 
 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie informacji 
zawartych we Wniosku  i 
Biznesplanie oraz 
dołączonej analizy 
problemów i potrzeb. 
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publikacje na stronach stowarzyszeń 
branżowych. Uwzględnienie 
powyższych źródeł wiedzy będzie 
postawą do przyznania punktów 
zgodnie z opisem do punktacji w tym 
kryterium.  
 

4. Doradztwo w  LGD. 

 
Preferowani są wnioskodawcy, 
którzy korzystali z doradztwa 
udzielonego przez LGD Perły 
Beskidu Sądeckiego.  Przedmiotem 
doradztwa  jest konsultacja zapisów 
wniosku będącego przedmiotem 
oceny.  

 
1 pkt.  - Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa prowadzonego przez LGD w 
okresie 12 miesięcy przed złożeniem 
wniosku; 
 
0 pkt. - Wnioskodawca nie korzystał z 
doradztwa prowadzonego przez LGD w 
okresie 12 miesięcy przed złożeniem 
wniosku. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie dokumentacji  
własnej LGD (karta 
doradztwa). Korzystanie z 
doradztwa LGD jest 
uznane, jeśli z doradztwa 
korzystał wnioskodawca lub 
osoba działająca z jego 
upoważnienia bezpośrednio 
w Biurze LGD. 
 

5. 

Tworzenie nowych 
miejsc pracy 

(nie dotyczy operacji 
z zakresu 

infrastruktury 
ogólnodostępnej 
niekomercyjnej 

turystycznej, 
rekreacyjnej lub 

kulturalnej). 

Preferowane są  operacje 
generujące większą liczbę miejsc 
pracy  w przeliczeniu na pełne etaty 
(liczone jako średnioroczne etaty, 
niż wynika to z obowiązku danego  
zakresu operacji. W przypadku 
podejmowania  działalności 
gospodarczej -  obowiązek  
utworzenia co najmniej  jednego 
miejsca pracy (w tym 
samozatrudnienie). W przypadku 
rozwijania działalności gospodarczej 
– obowiązek  utworzenia co 

4 pkt.  –  powyżej  3 miejsc pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne; 
 
3 pkt.  –  3 miejsca pracy w przeliczeniu 
na pełne etaty średnioroczne; 
 
2  pkt. – 2 miejsca pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty średnioroczne; 
 
0 pkt.  – 1 miejsce pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty średnioroczne. 
 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie informacji 
zawartych we Wniosku i 
Biznesplanie. 
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najmniej jednego miejsca pracy. 
 

6. Innowacyjność. 

 
Preferuje się operacje o charakterze 
innowacyjnym. Innowacja rozumiana 
jako: 
- wdrożenie nowego na danym 
obszarze lub znacząco 
udoskonalonego produktu lub usługi 
(w tym w branży turystycznej) lub 
procesu lub organizacji lub nowego 
sposobu  wykorzystania lub 
zmobilizowania  istniejących  
lokalnych zasobów przyrodniczych, 
historycznych, kulturowych czy 
społecznych na terenie danej 
miejscowości. Zastosowana 
innowacyjność może być: 
procesowa, produktowa, 
organizacyjna lub marketingowa .  

 
4 pkt. - projekt zawiera znamiona 
innowacji na terenie LGD; 
 
3 pkt.  – projekt zawiera znamiona 
innowacji na terenie danej gminy; 
 
2 pkt. – projekt zawiera znamiona 
innowacji na terenie danej miejscowości; 
 
0 pkt. - operacja nie posiada jakichkolwiek 
znamion innowacji. 
 
 
 
 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie informacji 
zawartych we Wniosku  i 
Biznesplanie. Należy 
uzasadnić  innowacyjność  
zgodnie z definicją zawartą 
w LSR w odniesieniu do 
całości operacji.  
Dodatkowo kryterium 
weryfikowane jest na 
podstawie opisu projektu, w 
którym należy konkretnie 
wskazać proces polegający 
na przekształceniu 
istniejących możliwości  w 
nowe idee i wprowadzenie 
ich do praktycznego 
zastosowania; nowy w 
danej skali element (m.in. 
produkt, usługa, sposób 
wytwarzania lub 
zastosowania) w stosunku 
do zebranych danych 
lokalnych (wiedza 
oceniających) i informacji  
pozyskanych za 
pośrednictwem Internetu.  
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7. 

Wpływ na ochronę 
środowiska  lub 
przeciwdziałanie 
zmianom klimatu. 

 
Za działania mające wpływ na 
ochronę środowiska lub 
przeciwdziałające zmianom klimatu 
uznaje się: 
1. Inwestycje w instalacje 
wykorzystujące odnawialne źródlą 
energii: 

 instalacji  wykorzystujących 
energię słońca (np. kolektory 
słoneczne, fotowoltaika); 

 jednostek wykorzystujących 
energię geotermalną; 

 pomp ciepła; 

 małych elektrowni wodnych  

 elektrowni  wiatrowych; 

 instalacji wykorzystujących 
biomasę; 

 instalacji wykorzystujących 
biogaz. 

2. Inwestycje związane z poprawą 
utrzymania ciepła w budynku 
(izolacja termiczna budynku, 
wymiana okien na 
energooszczędne). 
3. Budowa budynków 
niskoenergetycznych (tzw. 
pasywnych, zero energetycznych). 
4. Likwidacja pieców i palenisk 
węglowych na rzecz nowoczesnych 
technologii niskoemisyjnych (np. 

 
4 pkt.  - w zakresie rzeczowo-finansowym 
operacji zaplanowano koszty na działania 
mające wpływ na ochronę środowiska lub 
przeciwdziałające zmianom klimatu 
obejmujące minimum 20% ogólnych 
kosztów kwalfikowalnych; 
 
2 pkt. - w zakresie rzeczowo-finansowym 
operacji zaplanowano koszty na działania 
mające wpływ na ochronę środowiska lub 
przeciwdziałające zmianom klimatu 
obejmujące poniżej 20 % ogólnych 
kosztów kwalifikowanych; 
 
0 pkt. -  w zakresie rzeczowo-finansowym 
operacji nie zaplanowano kosztów na 
działania mające wpływ na ochronę 
środowiska lub przeciwdziałające 
zmianom klimatu. 

 
Kryterium weryfikowane na 
podstawie opisu we 
Wniosku  i Biznesplanu 
(należy opisać planowane 
do zastosowania 
rozwiązania inwestycyjne 
sprzyjające ochronie 
środowiska lub 
przeciwdziałające zmianom 
klimatu), zakresu rzeczowo-
finansowego operacji, 
załączonych dokumentów i 
ogólnodostępnej wiedzy.  
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kolektory słoneczne, pompy ciepła, 
mikrowiatraki przydomowe). 
5. W przypadku zakupu środka 
transportu – zakup samochodu 
elektrycznego. 

 

8. 

 
Gotowość do 

realizacji 
operacji/projektu. 

 
Preferowane są operacje 
(inwestycyjne/nieinwestycyjne) w 
pełni przygotowane do realizacji.  
 
 
W uzasadnieniu należy wskazać 
dokumenty lub informacje, na jakim 
etapie gotowości składany jest 
projekt oraz załączyć dokumenty 
potwierdzające ten fakt. 
 
 

 
4 pkt. - projekt inwestycyjny posiada pełną 
dokumentację techniczną w tym 
prawomocne pozwolenie na budowę lub 
skuteczne zgłoszenie robót budowlanych  
 
LUB  
Projekt nieinwestycyjny posiada pełną 
koncepcję oraz udokumentowane 
rozpoznanie cenowe -posiada co najmniej 
dwie oferty cenowe dla każdego 
przedmiotu zakupu lub usługi; 
 
2 pkt. - projekt inwestycyjny posiada 
niepełną dokumentację techniczną - bez 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 
robót budowlanych  
LUB  
projekt nieinwestycyjny posiada  
opracowaną koncepcję oraz 
udokumentowane rozpoznanie cenowe - 
posiada co najmniej jedną ofertę cenową 
dla każdego przedmiotu zakupu lub usługi; 
 
0 pkt - projekt inwestycyjny nie posiada 

 
Kryterium weryfikowane na 
podstawie dokumentów 
przedstawionych przez 
wnioskodawcę, opisu we 
Wniosku i Biznesplanie oraz 
ogólnodostępnej wiedzy. 
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dokumentacji technicznej pozwalającej na 
realizację założonej operacji  
LUB  
projekt nieinwestycyjny nie posiada  
opracowanej koncepcji oraz 
udokumentowanego rozpoznania 
cenowego. 
 

9. 
Czas realizacji 

operacji. 

 
Preferuje się Wnioskodawców, 
których czas realizacji planowanej 
operacji będzie niższy lub równy 6 
miesiącom od dnia podpisania 
umowy (zakładany czas operacji 
opisany będzie we Wniosku o 
przyznanie pomocy w Opisie 
operacji. 
Przedłużenie terminu realizacji 
projektu będzie możliwe tylko w 
powodu zaistnienia okoliczności o 
sile wyższej  jedynie w sytuacji 
niemożliwej do przewidzenia na 
etapie składania wniosku  np. klęska 
żywiołowa. 
 

 
4 pkt. - czas realizacji operacji do 6 m-cy 
od dnia podpisania umowy o przyznanie 
pomocy przez Wnioskodawcę; 
 
2 pkt. - czas realizacji operacji do 12 m-cy 
od dnia podpisania umowy o przyznanie 
pomocy przez Wnioskodawcę; 
0 pkt.  - czas realizacji operacji powyżej 
12 m-cy od dnia podpisania umowy o 
przyznanie pomocy przez Wnioskodawcę 

 
Kryterium weryfikowane na 
podstawie informacji 
zawartych we Wniosku i 
Biznesplanie. 
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10.  

Miejsce  realizacji 
operacji 

(dotyczy operacji z 
zakresu infrastruktury 

ogólnodostępnej 
niekomercyjnej 

turystycznej, 
rekreacyjnej lub 

kulturalnej. 

 

Preferuje się operacje realizowane 
w  miejscowościach zamieszkałych 
przez mniej niż 5 tyś. mieszkańców. 

4 pkt.  - projekt realizowany w 
miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 
5 tyś. mieszkańców; 
 
0 pkt. -  projekt realizowany w 
miejscowości zamieszkałej przez liczbę 
równą lub większą niż 5 tyś. mieszkańców. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie informacji 
zawartych we Wniosku oraz 
na podstawie danych z 
GUS dotyczących 
ostatniego roku, o którym 
GUS udostępnił dane 
roczne. W przypadku 
realizacji operacji w kilku 
miejscowościach każda z 
nich musi spełniać w/w 
kryterium.   
 

11. 

 
 

Kwalifikacje i/lub 
doświadczenie 
wnioskodawcy 

(nie dotyczy operacji 
z zakresu 

infrastruktury 
ogólnodostępnej 
niekomercyjnej 

turystycznej, 
rekreacyjnej lub 

kulturalnej). 

 
Należy opisać i udokumentować 
adekwatne do celów projektu 
kwalifikacje i/lub doświadczenie w 
branży, w której wnioskodawca chce 
założyć lub prowadzi działalność 
gospodarczą. 

 
4 pkt. – wnioskodawca wykazał 
kwalifikacje i doświadczenie; 
2 pkt. – wnioskodawca wykazał 
kwalifikacje; 
 
2 pkt.  – wnioskodawca wykazał 
doświadczenie; 
 
0 pkt.  – brak kwalifikacji i doświadczenia 
 

Kryterium weryfikowane  na 
podstawie informacji 
zawartych we Wniosku 
wraz załącznikami: 
dokumenty potwierdzające 
adekwatne do celów 
projektu kwalifikacje: kopie 
certyfikatów ukończenia  
kursów, szkoleń, dyplomy 
ukończenia szkół itp. lub 
dokumenty potwierdzające 
doświadczenie (np. 
świadectwa pracy, umowy o 
pracę itp.). W przypadku 
dokumentów 
sporządzonych w języku 
obcym należy dołączyć 
wykonane przez tłumacza 
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przysięgłego tłumaczenie 
danego dokumentu na język 
polski. 
 

12. 

Powstanie nowych 
miejsc 

noclegowych w 
wyniku realizacji 
operacji (dotyczy 

operacji z zakresu 
przedsiębiorczości: 

podejmowanie i 
rozwijanie 

działalności 
gospodarczej). 

Preferuje się operacje, w wyniku 
których powstaną nowe miejsca 
noclegowe. 

2 pkt. – w wyniku realizacji operacji 
powstaną nowe miejsca noclegowe 
 
0 pkt. – operacja  nie zakłada powstania 
nowych miejsc noclegowych 
 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie informacji 
zawartych we Wniosku i 
Biznesplanie, wpisanego  
głównego lub dodatkowego 
kodu PKD i oświadczenia 
wnioskodawcy o  
utworzeniu nowych miejsc 
noclegowych w wyniku 
realizacji operacji  wraz z 
podaniem  bazowej ilości 
miejsc noclegowych. 
 

Punktacja w ramach każdego z kryteriów nie podlega sumowaniu. 

Kryteria zostały szczegółowo opisane, a  w zestawieniu punktacji przedstawiono ilość punktów w ramach danego kryterium.  

Maksymalna, możliwa do uzyskania w ramach oceny liczba punktów wynosi: 

- w przypadku operacji w zakresie przedsiębiorczości -  podejmowania działalności gospodarczej: 31,00; 

- w przypadku operacji w zakresie przedsiębiorczości -  rozwijania działalności gospodarczej: 35,00; 

- w przypadku operacji w zakresie  infrastruktury ogólnodostępnej  i niekomercyjnej turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej: 33,00. 

Minimalna liczba punktów wymagana do wybrania operacji do finansowania w ramach LSR wyliczana jest na podstawie oceny 

według  lokalnych kryteriów i wynosi 17,00. 
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Kryteria premiujące – KONKURSY - dotyczy operacji w zakresie przedsiębiorczości (podejmowanie i 

rozwijanie działalności gospodarczej) oraz infrastruktury ogólnodostępnej i niekomercyjnej turystycznej, 
rekreacyjnej lub kulturalnej. 

 

 Kryterium Opis Punktacja 
Źródło 

weryfikacji 

1. 

Wykorzystanie  

lokalnych zasobów. 

Premiuje sie operacje wykorzystujące  co najmniej dwa 
zasoby lokalne z terenu LSR (zasoby: historia, tradycja, 
kultura, przyroda, infrastruktura turystyczna, lokalne 
produkty i usługi). 

 
3 pkt – operacja przewiduje  
wykorzystanie co najmniej dwóch 
zasobów lokalnych  (lokalne 
produkty i usługi)  i dołączenie do 
złożonego wniosku porozumienia  
zawierającego co najmniej nazwę 
podmiotu, nazwę i  zakres 
udostępnienia konkretnego 
zasobu lub podanie  źródła  
dokumentującego wykorzystanie 
co najmniej dwóch  zasobów 
lokalnych z: historii,  tradycji, 
kultury,  przyrody lub  
infrastruktury turystycznej; 
 
1  pkt  –  operacja przewiduje 
wykorzystanie co najmniej dwóch 
zasobów  lokalnych i dołączenie  
do wniosku deklaracji; 
Wnioskodawcy o  planowanym 
wykorzystaniu lokalnych 
zasobów; 

Kryterium 
weryfikowane 
na podstawie 
informacji 
zawartych we 
wniosku  oraz 
załączników: 
porozumienie o 
wykorzystaniu 
lokalnych 
zasobów, 
deklaracja 
Wnioskodawcy 
o wykorzystaniu 
lokalnych 
zasobów. 
Punktów nie 
przyznaje się, 
gdy 
Wnioskodawca 
załączył do 
wniosku listy 
intencyjne. 



 
 
 

                                                                                                                                                                          
 

Załącznik nr  1 do Uchwały nr 28/2017 
Zarządu Stowarzyszenia  Perły Beskidu Sądeckiego 

z dnia   05.10.2017r. 
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0 pkt – brak wykorzystania 
lokalnych zasobów. 
 
 

których 
przedmiotem 
jest wzajemne 
promowanie 
konkurentów. 

2. 

Grupy                     
defaworyzowane,  

szkolenia/kurs 
 

 
Punkty przyznaje się jeśli operacja dotyczy rozpoczęcia 
działalności gospodarczej, której wnioskodawcą 
pomocy jest osoba należąca do grupy 
defaworyzowanej, bądź zatrudnia osobę należącą do 
grupy defaworyzowanej, bądź ukończył  szkolenie na 
kurs przewodnika lub ukończył  szkolenia z „eko-mobili” 
(organizowanych  przez LGD). 
Punkty przyznaje się jeśli operacja dotyczy rozwoju 
działalności gospodarczej, w której wnioskodawca 
zatrudnia osobę należącą do grupy defaworyzowanej 
(w tym absolwenta kursu na przewodnika górskiego lub  
ukończonego szkolenia z „eko-mobili” -organizowanych 
przez LGD). 
 
Punkty przyznaje się jeśli operacja będzie  
ukierunkowana   na  zaspokojenia potrzeb grup 
defaworyzowanych, określonych w LSR.    
 

3 pkt – wnioskodawca ukończył 
kurs na przewodnika lub ukończył 
szkolenia z „eko-mobili:  
lub wnioskodawca należy do 
grupy defaworyzowanej  
lub wnioskodawca deklaruje 
zatrudnienie osoby z grupy        
defaworyzowanej; 
lub  planuje  działania 
ukierunkowane na zaspokojenie 
potrzeb grup defaworyzowanych; 
 
0 pkt - brak uwzględnienia  
powyższych grup i działań 

Kryterium 
weryfikowane 
na podstawie 
informacji 
zawartych we 
wniosku i 
Biznesplanie 
oraz 
dokumentacja 
własna LGD 
(ukończenie 
szkolenia, 
kursu), 
zaświadczenie o 
statusie 
bezrobotnego, 
orzeczenie 
wydane przez 
Miejski/Powiato
wy Zespół ds. 
Orzekania ds. 
Niepełnosprawn
ości -  stopień 
niepełnosprawn
ości. 

 


