
Załącznik do uchwały Zarządu Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania nr 17/2015 
 
LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI dla przedsięwzięć:  
1.2.3 Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej 
1.2.4 Inicjatywy na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnego 
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 docelowe 

 

Preferowane są operacje skierowane do osób opisanych w LSR jako grupa 

defaworyzowana, 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). 

Wnioskodawca na etapie składania wniosku o dofinansowanie opisuje uwzględnienie 

grupy docelowej w realizację operacji oraz uwzględnia ją we wskaźnikach projektu. We 

wniosku o dofinansowanie wskazuje planowaną liczbę uczestników oraz określa % 

udział grupy docelowej. 

Kryterium spełnione, gdy wnioskodawca we wskaźnikach uwzględnił udział grup 

defaworyzowanych i z zapisów zawartych we wniosku wynika, że:  

5 pkt - więcej niż 20 % uczestników projektu stanowią osoby z grupy defaworyzowanej  

2 pkt – od 10 do 20% uczestników projektu stanowią osoby z grupy defaworyzowanej  

0 pkt – poniżej 10% uczestników projektu stanowią osoby z grupy defaworyzowanej  

Zaspokojenie potrzeb grup 

defaworyzowanych 

wskazanych w LSR.  

 

Wniosek tzn. wyraźne 

wskazanie i 

uzasadnienie zawarte 

we wniosku. 

2. 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 

Kryterium podyktowane 

dążeniem LGD do jak 

największego propagowania 

działań innowacyjnych. 

Stanowi uzasadnienie 

Wniosek tzn. wyraźne 

wskazanie i 

uzasadnienie zawarte 

we wniosku. 



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. 

 

5 pkt – jeżeli we wniosku uzasadniono, że operacja jest innowacyjna  

0 pkt – nie spełniono warunków określonych dla kryterium 

realizacji operacji w ramach 

LSR. 

3. 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. 

Wniosek tzn. wyraźne 

wskazanie i 

uzasadnienie zawarte 

we wniosku. 

4. Preferencja dla 

operacji 

realizowanych w 

miejscowościach 

zamieszkałych przez 

mniej niż 5 tys. 

mieszkańców. 

Preferowane są operacje realizowane w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 

5 tys. mieszkańców. Liczba mieszkańców ustalana  na dzień 31 grudnia roku 

poprzedzającego rok złożenia wniosku. 

 

5 pkt – jeżeli projekt realizowany jest w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 

5 tys. mieszkańców 

0 pkt – jeżeli projekt realizowany jest w miejscowościach zamieszkałych przez 5 tys. 

mieszkańców bądź więcej 

Kryterium wynikające z 

potrzeby promowania 

działań skierowanych do 

małych lokalnych 

społeczności. Kryterium 

stanowi uzasadnienie 

realizacji operacji w ramach 

LSR. 

Wniosek 

5. 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 podniesienie 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 



6. Stopień 

wykorzystania przez 

operację zasobów 

lokalnych (w tym 

potencjału 

ludzkiego), lokalnego 

dziedzictwa 

kulturowego, 

historycznego lub 

przyrodniczego. 

Ocenie podlega stopień wykorzystania przez operację zasobów lokalnych (również 

ludzkich), dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego. Preferowane są 

operacje, które w jak największym stopniu opierają działania na zasobach lokalnych i 

dziedzictwie naszego terenu. Pozytywnie oceniane będą operacje, które jednocześnie 

wykorzystując różne zasoby lokalne, specyfikację obszaru, miejsca, obiekty oraz 

elementy stanowiące o dziedzictwie przyrodniczym, historycznym i kulturowym. 

 

5 pkt – Kryterium spełnione na poziomie maksymalnym, gdy na wszystkie z poniższych 

pytań udzielono odpowiedzi twierdzącej: 

a) W opisie operacji zawarto informację na temat stopnia wykorzystania lokalnego 

dziedzictwa kulturowego, 

b) W opisie operacji zawarto informację na temat stopnia wykorzystania lokalnego 

dziedzictwa historycznego, 

c) W opisie operacji zawarto informację na temat stopnia wykorzystania lokalnego 

dziedzictwa przyrodniczego, 

3 pkt – Kryterium spełnione na poziomie średnim, gdy na dwa z poniższych pytań 

udzielono odpowiedzi twierdzącej:  

a) W opisie operacji zawarto informację na temat stopnia wykorzystania lokalnego 

dziedzictwa kulturowego, 

b) W opisie operacji zawarto informację na temat stopnia wykorzystania lokalnego 

dziedzictwa historycznego, 

c) W opisie operacji zawarto informację na temat stopnia wykorzystania lokalnego 

dziedzictwa przyrodniczego, 

2 pkt – Kryterium spełnione na poziomie minimalnym, gdy na jedno z poniższych pytań 

udzielono odpowiedzi twierdzącej:  

a) W opisie operacji zawarto informację na temat stopnia wykorzystania lokalnego 

dziedzictwa kulturowego, 

b) W opisie operacji zawarto informację na temat stopnia wykorzystania lokalnego 

dziedzictwa historycznego, 

c) W opisie operacji zawarto informację na temat stopnia wykorzystania lokalnego 

dziedzictwa przyrodniczego, 

0 pkt – nie spełniono warunków określonych dla kryterium na poziomie minimalnym  

Kryterium wynikające z 

potrzeby promowania 

obszaru LGD poprzez 

wykorzystanie zasobów 

lokalnych i lokalnego 

dziedzictwa.  

Wniosek tzn. wyraźne 

wskazanie i 

uzasadnienie zawarte 

we wniosku. 



7. Projekt dotyczy 

wykorzystania 

obiektu, który został 

wybudowany/wyrem

ontowany/zaadopto

wany/doposażony w 

ramach funduszy 

unijnych. 

5 pkt - Kryterium spełnione, gdy na wszystkie z poniższych pytań udzielono odpowiedzi 

twierdzącej: 

a) Beneficjent w złożonym wniosku zawarł dokładną informację o miejscu 

(obiekcie, placu, budynku, itp.), w którym odbywać się będzie realizacja 

projektu. 

b) Beneficjent w złożonym wniosku zawarł informację o realizacji operacji w 

obiekcie wybudowany/wyremontowany/zaadoptowany/doposażony w ramach 

funduszy unijnych oraz informację o tytule projektu, w ramach którego 

uzyskano wsparcie, nazwy beneficjenta, nr umowy i okresu realizacji projekty. 

0 pkt – nie spełniono warunków określonych dla kryterium 

Kryterium ustalone w 

oparciu o wskazanie w 

analizie SWOT na małą 

działalność aktywizacyjną na 

nowowybudowanych i 

zmodernizowanych 

obiektach infrastruktury 

społecznej. Punktacja ma 

zachęcić do wykorzystywania 

istniejącej już obiektów. 

Wniosek tzn. wyraźne 

wskazanie i 

uzasadnienie zawarte 

we wniosku. 

8. Wysokość 

wniesionego wkładu 

własnego 

Premiowane są operacje przewidujące wniesienie wkładu własnego Wnioskodawcy w 
realizację projektu. 
 

5 pkt – z budżetu operacji wynika wniesienie wkładu własnego w wysokości nie 

mniejszej niż 10%  

0 pkt – z budżetu operacji nie wynika wniesienie wkładu własnego  

Kryterium podyktowane 

ograniczonymi środkami 

dostępnymi na wdrażania 

LSR. 

Wskazanie i 

uzasadnienie we 

wniosku i 

załącznikach.   

9. Konsultacje 

projektu ze 

społecznością przed 

złożeniem wniosku 

Ocenie podlega zaangażowanie lokalnej społeczności już na etapie tworzenia projektu. 

Preferowane będą projekty, które konsultowane były z mieszkańcami obszaru za 

pomocą różnych narzędzi komunikacyjnych takich jak: ankiety, sondy, spotkania, panele 

konsultacyjne, zebrania z mieszkańcami, portale społecznościowe. 

 

5 pkt – we wniosku opisano co najmniej trzy różne metody konsultacji projektu  

3 pkt – we wniosku opisano co najmniej dwie metody konsultacji projektu 

2 pkt – we wniosku opisano co najmniej jedną metodę konsultacji projektu 

0 pkt – we wniosku nie opisano żadnej metody konsultacji projektu z mieszkańcami 

Kryterium podyktowane 

dążeniem do jak 

największego zaangażowania 

lokalnej społeczności we 

wprowadzanie pozytywnych 

zmian na obszarze LGD.  

Wniosek tzn. wyraźne 

wskazanie i 

uzasadnienie zawarte 

we wniosku. 

10. Stopień 

zaangażowania 

lokalnej społeczności 

w realizację projektu  

Ocenie podlega stopień angażowania lokalnej społeczności w ramach złożonej operacji. 

Preferowane będą operacje, które w największym stopniu angażują lokalną społeczność 

w realizację projektu.  

5 pkt – Beneficjent we wniosku precyzyjnie opisał zaangażowanie co najmniej pięciu 

osób (podmiotów) ze społeczności lokalnej innych niż osoby reprezentujące 

Wnioskodawcę i członkowie Wnioskodawcy.  

Kryterium podyktowane 

dążeniem do jak 

największego angażowania 

lokalnej społeczności we 

wprowadzanie pozytywnych 

zmian na obszarze LGD oraz 

nawiązywania współpracy 

między podmiotami. 

Wniosek tzn. wyraźne 

wskazanie i 

uzasadnienie zawarte 

we wniosku. 



3 pkt - Beneficjent we wniosku precyzyjnie opisał zaangażowanie co najmniej trzech, ale 

nie więcej niż pięciu osób (podmiotów) ze społeczności lokalnej innych niż osoby 

reprezentujące Wnioskodawcę i członkowie Wnioskodawcy. 

2 pkt - Beneficjent we wniosku precyzyjnie opisał zaangażowanie co najmniej dwóch 

osób (podmiotów) ze społeczności lokalnej innych niż osoby reprezentujące 

Wnioskodawcę i członkowie Wnioskodawcy. 

0 pkt – nie spełniono warunków określonych dla kryterium spełnionego na poziomie 

minimalnym 

11. Operacja 

przyczynia się do 

pobudzenia 

aktywności 

młodzieży i 

wzmocnienie ich 

więzi z miejscem 

zamieszkania. 

Preferowane są operacje, które kierują swoje działania na wzmocnienia więzi młodzieży 

(osoby do 20 roku życia) z miejscem zamieszkania, przybliżenia wiedzy o regionie, 

aktywizowania do inicjatyw społecznych i wolontarystycznych, upowszechniania 

projektów międzypokoleniowych, itp.  

 

5 pkt – operacja przyczynia się do pobudzenia aktywności ludzi młodych i wzmocnienie 

ich więzi z miejscem zamieszkania 

0 pkt – operacja nie przyczynia się do pobudzenia aktywności ludzi młodych i 

wzmocnienia ich więzi z miejscem zamieszkania 

Kryterium podyktowane 

dążeniem LGD do 

pobudzenia aktywności 

młodych ludzi w życiu 

społecznym, wynika ze 

słabych stron analizy SWOT. 

Wniosek tzn. wyraźne 

wskazanie i 

uzasadnienie zawarte 

we wniosku. 

12. 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. 

13. Działalność, 

której dotyczy 

operacja przyczynia 

się do poprawy 

atrakcyjności oraz 

promowania 

walorów obszaru 

działania Lokalnej 

Grupy Działania  

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. 

 

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 

Kryterium podyktowane 

dążeniem LGD do jak 

największego propagowania 

lokalnych walorów. 

Kryterium wynika ze słabych 

stron wykazywanych w 

analizie SWOT dotyczących 

braku znajomości zasobów 

własnych obszarów.   

Wniosek tzn. wyraźne 

wskazanie i 

uzasadnienie zawarte 

we wniosku. 



14. 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 

15. 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 75 

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji (stanowiąca 25% maksymalnej punktacji) 18,75 

 


