
Załącznik do uchwały Zarządu Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania nr 17/2015 
 
LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI dla przedsięwzięcia 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej  
stosowane w procedurze 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.  
 

Nazwa kryterium Uszczegółowienie kryterium / Sposób przydzielania punktacji Uzasadnienie Źródło weryfikacji 

KRYTERIA STRATEGICZNE W ODNIESIENIU DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU  

1. Priorytetowe 
grupy 
wnioskodawców 
 
 

Preferowane są operacje składane przez wnioskodawców, którzy zaliczani są do osób z 
grupy defaworyzowanej określonej w LSR, tj.: 
- osoba długotrwale bezrobotna (osoba bezrobotna pozostająca w rejestrze 
powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 
lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych), 
- osoba bezrobotna w wieku 18-34 lata, 
- kobieta, 
- osoba powyżej 50 roku życia, 
- osoba niepełnosprawna (tj. osoba z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności). 
 
5 pkt – wnioskodawca jest osobą z grupy defaworyzowanej wskazanej w LSR 
 0 pkt – wnioskodawca nie jest osobą z grupy defaworyzowanej     

Zaspokojenie potrzeb grup 
defaworyzowanych 
wskazanych w LSR.  
 
 

Wniosek wraz z 
załącznikami 
(zaświadczenie z 
PUP, kserokopia 
dowodu osobistego, 
orzeczenie o 
niepełnosprawności) 

2. Tworzenie nowych 
miejsc pracy 
 
 

Preferowane są te operacje, które generują więcej niż jedno miejsce pracy – dające 
zatrudnienie nie tylko ubiegającemu się o dofinansowanie. Definicja utworzonego 
miejsca pracy jest zgodna z definicją obowiązującą w przepisach dotyczących PROW. 
Punktacji nie otrzymuje się za wypełnienie minimum programowego.  
 
8 pkt – we wniosku o dofinansowanie zaplanowano utworzenie więcej niż jedno 
miejsce pracy w przeliczeniu na etaty średnioroczne  
5 pkt – we wniosku o dofinansowanie zaplanowano utworzenie minimum jednego 
dodatkowego miejsca pracy w przeliczeniu na etaty średnioroczne  
0 pkt – we wniosku o dofinansowanie zaplanowano samozatrudnienie 

Kryterium podyktowane 

dążeniem LGD do jak 

największego rozwoju 

gospodarczego obszaru. 

Stanowi uzasadnienie 

realizacji operacji w ramach 

LSR. 

Wniosek 

3. Innowacyjność Preferowane są operacje o charakterze innowacyjnym. Oceniane jest nowatorstwo w 
odniesieniu do obszaru LGD. Może to oznaczać zastosowanie pomysłów i rozwiązań 
znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających charakter innowacji na 
terenie LGD. Zaliczyć tu należy np.: nowatorski sposób wykorzystania zasobów 
lokalnych, rozwój nowych rodzajów produkcji i usług, zaspokojenie potrzeb, które były 
pomijane w dotychczasowych działaniach, modernizację tradycyjnych form technologii, 
rozwój funkcji obszaru, nowy sposób angażowania społeczności lokalnej w rozwój, 
nowe rozwiązania organizacyjne, zastosowanie nowych technik marketingowych. 

Kryterium podyktowane 
dążeniem LGD do jak 
największego propagowania 
działań innowacyjnych. 
Stanowi uzasadnienie 
realizacji operacji w ramach 
LSR. 

Wniosek tzn. 
wyraźne wskazanie i 
uzasadnienie 
zawarte we wniosku. 



 
5 pkt – jeżeli we wniosku uzasadniono, że operacja jest innowacyjna  
0 pkt – nie spełniono warunków określonych dla kryterium 

4. Ochrona 
środowiska i 
przeciwdziałanie 
zmianom klimatu 

Preferowane są operacje, w których wnioskodawca przewidział i opisał realizację w 
projekcie działań służących ochronie środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu.  
 
5 pkt – wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie (z uwzględnieniem załączników) 
zamieścił informację o planowanych rozwiązaniach w zakresie ochrony środowiska lub/i 
przeciwdziałania zmianom klimatycznym. 
0 pkt – nie spełniono warunków określonych dla kryterium 

Kryterium podyktowane 
dążeniem LGD do jak 
największego propagowania 
działań służących ochronie 
środowiska i przeciwdziałanie 
zmianom klimatu. 

Wskazanie i 
uzasadnienie 
zawarte we wniosku 
i załącznikach. 

5. Produkty lokalne Preferowane są operacje przyczyniające się do propagowania (wytwarzanie, 
kultywowanie, promocja, odtwarzanie) produktów lokalnych. Każdy beneficjent 
aplikujący o środki, zobowiązany będzie do przedstawienia opisu wykorzystywanego 
przez siebie produktu lokalnego, zawierającego: krótką charakterystykę produktu 
lokalnego i wskazanie związku z obszarem LGD. 
 
5 pkt – wnioskodawca we wniosku zamieścił informację o wykorzystaniu co najmniej 
jednego produktu lokalnego 
0 pkt – nie spełniono warunków określonych dla kryterium 

Kryterium wynikające z 
potrzeby promowania obszaru 
LGD poprzez wytwarzanie 
produktów lokalnych 
utożsamianych z dziedzictwem 
lub innowacyjnością lokalnych 
wytwórców.  

Wniosek tzn. 
wyraźne wskazanie i 
uzasadnienie 
zawarte we wniosku. 

6. Realizacja 
wskaźników 
produktu i rezultatu 
LSR 

Preferowane są operacje, które bezpośrednio przyczyniają się do osiągnięcia 
wskaźników produktu i rezultatu.  
 
5 pkt – realizacja operacji spowoduje podniesienie wskaźnika produktu i rezultatu dla 
danego przedsięwzięcia przynajmniej o jedną jednostkę miary 
0 pkt - realizacja operacji nie spowoduje podniesieniea wskaźnika produktu i rezultatu 
danego przedsięwzięcia przynajmniej o jedną jednostkę miary 

Kryterium podyktowane 
dążeniem LGD do realizacji 
projektów zgodnie z 
założeniami LSR. 

Wniosek 

KRYTERIA WAŻNE Z PUNKTU WIDZENIA LGD 

7. Członkostwo Preferowane są operacje, których wnioskodawca w dniu złożeniu wniosku jest 

członkiem Czarnkowsko-Trzcianeckiej LGD i posiada uregulowane składki członkowskie. 

 

5 – wnioskodawca jest członkiem Cz-T LGD i posiada uregulowane składki członkowskie 

0 pkt – nie spełniono warunków określonych dla kryterium 

Kryterium podyktowanej 
dążeniem LGD do jak 
największego udziału 
członków stowarzyszenia w 
działaniach podejmowanych 
na rzecz obszaru LGD. 

Wniosek tzn. 
wyraźne wskazanie i 
uzasadnienie 
zawarte we wniosku. 

8. Działalność, której 
dotyczy operacja 
przyczynia się do 
poprawy 
atrakcyjności oraz 

Ocenie podlega uwzględnienie w realizacji operacji działań zmierzających do poprawy 
atrakcyjności oraz promowania walorów obszaru LGD lub upowszechniania informacji 
na ich temat. Oceniany jest również wpływ realizacji operacji na upowszechnianie 
wiedzy o obszarze LGD i współkreowanie jej wizerunku. 
 

Kryterium podyktowane 
dążeniem LGD do jak 
największego propagowania 
lokalnych walorów. Kryterium 
wynika ze słabych stron 

Wniosek tzn. 
wyraźne wskazanie i 
uzasadnienie 
zawarte we wniosku. 



promowania 
walorów obszaru 
działania Lokalnej 
Grupy Działania  

5 pkt – operacja przyczynia się do poprawy atrakcyjności oraz promowania walorów 
obszaru działania LGD 
0 pkt – operacja nie przyczynia się do poprawy atrakcyjności oraz promowania walorów 
obszaru działania LGD 

wykazywanych w analizie 
SWOT dotyczących braku 
znajomości zasobów własnych 
obszarów.   

9. Kwalifikacje 
wnioskodawcy 

Preferuje wnioskodawców posiadających kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu 
operacji. 
 
Łącznie do zdobycia 2 pkt (sumowanie punktów) 
1 pkt – wnioskodawca posiada doświadczenie zawodowe zbieżne z zakresem 
planowanej działalności 
1 pkt – wnioskodawca posiada wykształcenie (w tym kursy, szkolenia, itp.) zbieżne z 
zakresem planowanej działalności 
0 pkt – wnioskodawca nie posiada doświadczenia zawodowego ani wykształcenia 
zbieżnego z zakresem planowanej działalności 

Kryterium podyktowane 
dążeniem LGD do realizacji LSR 
przez osoby posiadające 
kwalifikacje w danym obszarze 
działania. 

Wniosek wraz z 
załącznikami 
(Dokumenty 
potwierdzające 
wykształcenie / 
doświadczenie) 
 

10. Racjonalność 
budżetu operacji 

Preferowane są operacje posiadające odpowiednie uzasadnienie racjonalności i 
konieczności poniesienia wydatków, a proponowana wysokość kosztów znajdują swoje 
uzasadnienie w załączonych ofertach, projektach, kosztorysach oraz innych 
dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cen  
 
Łącznie do zdobycia 5 pkt (sumowanie punktów) 
3 pkt – wysokość kosztów ujęta we wniosku została odpowiednio udokumentowana 
(minimum 3 oferty) 
2 pkt – racjonalność i konieczność poniesienia kosztów została odpowiednio 
uzasadniona we wniosku o dofinansowanie (i/lub załącznikach) 
0 pkt – zaplanowane koszty są niewystarczająco uzasadnione i udokumentowane we 
wniosku o dofinansowanie 

Kryterium podyktowane 
dążeniem LGD do zapewnienia 
prawidłowego wydatkowania 
środków zgodnie z kierunkiem 
działania LSR.  

Wniosek wraz z 
załącznikami 

11. Korzystanie ze 
szkoleń (spotkań 
informacyjnych) 
lub/i doradztwa 
indywidualnego 
oferowanego przez 
LGD 

Preferuje się projekty Wnioskodawców korzystających z oferty doradztwa 
indywidualnego oraz szkoleń (spotkań informacyjnych) prowadzonych przez LGD. 
5 pkt – wnioskodawca korzystał z oferty doradztwa indywidualnego oraz szkoleń 
(spotkań informacyjnych) 
0 pkt – wnioskodawca nie korzystał z oferty doradztwa indywidualnego oraz szkoleń 
(spotkań informacyjnych) 

Kryterium podyktowane 
dążeniem LGD do jak 
największego udziału 
społeczeństwa w działaniach 
podejmowanych na rzecz 
obszaru LGD.  

Wniosek wraz z 
dokumentacją LSR. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie 55 

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji (stanowiąca 30% maksymalnej punktacji) 16,5 

 


