
Załącznik nr 4 LOKALNE KRYTERIA WYBORU 

Działanie 2.1.1-2, 2.2.1-2 Podniesienie kompetencji indywidualnych i społecznych mieszkańców oraz 

organizacji pozarządowych. Integracja i aktywizacja mieszkańców w tym ochrona i zachowanie 

materialnego i niematerialnego dziedzictwa lokalnego (grant) 

ZAKRES 2.1.1-2, 2.2.1-2 PODNIESIENIE KOMPETENCJI INDYWIDUALNYCH I SPOŁECZNYCH 

MIESZKAŃCÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. INTEGRACJA I AKTYWIZACJA 

MIESZKAŃCÓW W TYM OCHRONA I ZACHOWANIE MATERIALNEGO I NIEMATERIALNEGO 

DZIEDZICTWA LOKALNEGO. 

L.p

. 

OPIS KRYTERIUM Liczba 

punktów 

SPOSÓB 

WERYFIKACJI  

UWAGI DO 

KRYTERIUM 

1. Preferuje się operacje, których zasięg oddziaływania 

obejmuje obszar: 

- 2 gmin – 5 pkt. 

- 3 gmin – 10 pkt. 

- 4 gminy i więcej – 15 pkt. 

 

Kryterium rozłączne. Punkty się nie sumują. 

15 Informacje zawarte we 

wniosku na 

dofinansowanie 

operacji 

 

 

2. Preferuje się operacje, których tematyka dotyczy: 

- Funkcjonowania organizacji pozarządowych (w tym np. 

wolontariatu, prawa pracy, rachunkowości w organizacji)                         

- profesjonalizacji w zakresie animacji oraz turystyki 

- Upowszechniania dziedzictwa, w tym poprawy dostępności. 

- Drobnych prac naprawczych i zachowawczych obiektów 

- Działań dotyczących oznakowania obiektów zabytkowych  

 -Działań wykorzystujących do realizacji operacji dziedzictwo kultury i 

dziedzictwo związanego z tradycjami wiejskimi 

 

Operacja spełnia kryterium- 15 pkt. 

Operacja nie spełnia kryterium  – 0 pkt. 

 * Kryterium spełnione gdy powiązanie dotyczy min. jednego z 

wyszczególnionych zakresów ( powiązanie z więcej niż jednym 

zakresem nie stanowi podstawy do przyznania dodatkowych punktów) 

25 

15 

Informacje zawarte we 

wniosku na 

dofinansowanie 

operacji  

 

Wnioskodawca w celu uzyskania 

punktacji dołącza do wniosku 

szczegółowe uzasadnienie 

powiązania operacji z 

wyszczególnionym Kryterium tj. 

Wnioskodawca określa w jaki 

sposób wskazana tematyka 

operacji wpłynie na integrację i 

aktywizację mieszkańców 

3. Preferuje się szkolenia, które kończą się wydaniem 

certyfikatu potwierdzającego nabycie wiedzy i/lub 

umiejętności.  

Operacja spełnia kryterium- 5 pkt. 

Operacja nie spełnia kryterium  – 0 pkt. 

5 Informacje zawarte we 

wniosku na 

dofinansowanie 

operacji  

  

4. Preferuje się Wnioskodawców, którzy zapewnią 

udział w szkoleniu operacji osobom de 

faworyzowanym z obszaru LSR, oraz określą 

narzędzia i sposoby poinformowania przedstawicieli 

grup de faworyzowanych z obszaru LSR o szkoleniu 

operacji. 

*zgodnie z definicją osób de faworyzowanych społecznie wskazaną w 

LSR. 

Seniorzy (+60)  

Młodzież (13-24 lata) 

Kryterium spełnione gdy powiązanie dotyczy min. jednej z 

wyszczególnionych grup w ramach danej kategorii. 

Operacja spełnia kryterium- 15 pkt. 

Operacja nie spełnia kryterium  – 0 pkt. 

15 Informacje zawarte we 

wniosku na 

dofinansowanie 

operacji oraz 

dokumenty przedłożone 

przez Wnioskodawcę 

potwierdzające 

spełnienie kryterium 

 

Wnioskodawca w celu uzyskania 

punktacji dołącza do wniosku 

szczegółowe uzasadnienie 

powiązania operacji ze 

zdefiniowaną w LSR kategorią 

osób de faworyzowanych 



5. Preferuje się Wnioskodawców, którzy udowodnią 

powiązanie operacji z potrzebami osób 

defaworyzowanych społecznie.  
*zgodnie z definicją osób de faworyzowanych społecznie wskazaną w 

LSR. 

Seniorzy (+60)  

Młodzież (13-24 lata) 

Kryterium spełnione gdy powiązanie dotyczy min. jednej z 

wyszczególnionych kategorii( powiązanie z więcej niż jedną kategorią 

nie stanowi podstawy do przyznania dodatkowych punktów)  

 

Operacja spełnia kryterium- 15 pkt. 

Operacja nie spełnia kryterium  – 0 pkt. 

15 Informacje zawarte we 

wniosku na 

dofinansowanie 

operacji oraz 

dokumenty przedłożone 

przez Wnioskodawcę 

potwierdzające 

spełnienie kryterium 

 

 

Wnioskodawca w celu uzyskania 

punktacji dołącza do wniosku 

szczegółowe uzasadnienie 

powiązania operacji ze 

zdefiniowaną w LSR kategorią 

osób de faworyzowanych 

6. Preferuje się operacje, które zakładają wniesienie 

wkładu własnego na poziomie wyższym niż określony 

w naborze: 

Od 5% do 9,99 % - 5 pkt. 

od 10% do 24,99  % - 10 pkt. 

25% i więcej - 15 pkt. 

Kryterium rozłączne. Punkty się nie sumują. 

15 Informacje zawarte we 

wniosku na 

dofinansowanie 

operacji oraz 

dokumenty przedłożone 

przez Wnioskodawcę 

potwierdzające 

spełnienie kryterium. 

Wnioskodawca w celu uzyskania 

punktacji dołącza do wniosku 

oświadczenie potwierdzające 

spełnienie kryterium tj. 

oświadczenie szczegółowo 

określające kwotę wkładu 

własnego rozumianą jako kwotę 

będącą różnicą między łączną 

wartością kosztów 

kwalifikowanych a wnioskowaną 

pomocą. 

7. Preferuje się operacje, których wnioskowana kwota 

pomocy nie przekracza progu: 

od 5 tys. do 6,999 tys.-10 pkt. 

 7 tys. – do 9,999 tys. zł – 5 pkt. 

 10 tys. i powyżej.- 0 pkt.  

10 Informacje zawarte we 

wniosku na 

dofinansowanie 

operacji 

 

8. Preferuje się Wnioskodawców, którzy angażują przy 

realizacji operacji partnerów z różnych sektorów : 

- 2 sektory – 5 pkt. 

- 3 sektory – 10 pkt. 

Sektor – rozumiany jako publiczny lub społeczny lub gospodarczy 

10 Informacje zawarte we 

wniosku na 

dofinansowanie 

operacji 

 

 

Wnioskodawca w celu uzyskania 

punktacji dołącza do wniosku 

dokument określający 

szczegółową informację nt. 

partnera, podziału obowiązków 

oraz zasadności utworzonego 

partnerstwa. 

9. Preferuje się wnioskodawców, którzy zaplanowali 

realizację operacji uwzględniającą powiązanie z 

innymi projektami* 

*(będącymi w trakcie realizacji lub zrealizowanymi przez 

Beneficjenta)  

Operacja spełnia kryterium- 5 pkt. 

Operacja nie spełnia kryterium  – 0 pkt. 

5 Informacje zawarte we 

wniosku na 

dofinansowanie 

operacji 

 

Wnioskodawca w celu uzyskania 

punktacji dołącza do wniosku 

szczegółową informację nt. 

zintegrowanego charakteru 

operacji. 

10. Preferuje się operacje, które zakładają uwzględnienie 

treści/tematyki nastawionych na podnoszenie 

świadomości ekologicznej 

 

Operacja spełnia kryterium- 5 pkt. 

Operacja nie spełnia kryterium  – 0 pkt. 

5 Informacje zawarte we 

wniosku na 

dofinansowanie 

operacji 

Wnioskodawca w celu uzyskania 

punktacji dołącza do wniosku 

szczegółowe uzasadnienie 

powiązania operacji z 

wyszczególnionym Kryterium. 

Preferowane będą np. projekty 

przybliżające uczestnikom 

tematykę ochrony środowiska 

czy i/lub przeciwdziałania 

zmianom klimatu. 

11. Preferuje się Wnioskodawców, którzy wzięli udział w 

szkoleniu/lub doradztwie organizowanym przez LGD 

5 Informacje 

zgromadzone przez 

Biuro  LGD GRMNIK 

Informacje zawarte we 

Wnioskodawca w celu uzyskania 

punktacji korzysta z doradztwa 

oferowanego przez Biuro LGD 

minimum dwukrotnie (w tym 



GROMNIK  

 

Operacja spełnia kryterium- 5 pkt. 

Operacja nie spełnia kryterium  – 0 pkt. 

wniosku na 

dofinansowanie 

operacji  

minimum jedno w biurze 

indywidualne + np. jedno 

szkolenie). Doradztwo dotyczy 

danego naboru.  

WAŻNE: Wymagane jest 

ustalenie z biurem LGD terminu 

doradztwa, a pierwsza godzina 

doradztwa powinna mieć miejsce 

nie później niż tydzień przed 

dniem, w którym upływa termin 

składania wniosków.                  

WAŻNE:W uzasadnionych 

przypadkach LGD może 

zarządzić szkolenia oraz 

doradztwo indywidualne w 

formie elektronicznej – co 

uregulowane zostanie w 

odrębnym dokumencie oraz  

będzie stanowiło podstawę do 

przyznania punktów w ramach 

Lokalnych Kryteriów Wyboru. 

12. Preferuje się operacje, które wskazują czas 

zakończenia realizacji operacji w okresie krótszym 

niż  8 m-cy  

Operacja spełnia kryterium- 15 pkt. 

Operacja nie spełnia kryterium  – 0 pkt. 

15 Informacje zawarte we 

wniosku na 

dofinansowanie 

operacji oraz 

dokumenty przedłożone 

przez Wnioskodawcę 

potwierdzające 

spełnienie kryterium. 

 

Czas realizacji zadania liczony 

od momentu podpisania umowy 

przekazania I transzy pomocy 

Czas zakończenia realizacji 

operacji określony jako czas 

złożenia wniosku o płatność 

ostateczną. rozliczenie grantu 

wraz ze sprawozdaniem. 

Wnioskodawca w celu uzyskania 

punktacji dołącza do wniosku 

oświadczenie potwierdzające 

spełnienie kryterium. 

13 Preferuje się operacje, które wskazują czas 

zakończenia realizacji operacji w okresie krótszym 

niż  12 m-cy  

Operacja spełnia kryterium- 15 pkt. 

Operacja nie spełnia kryterium  – 0 pkt. 

15 Informacje zawarte 

we wniosku na 

dofinansowanie 

operacji 

 

Dotyczy operacji w zakresie 

ochrony i zachowania 

materialnego dziedzictwa 

lokalnego. 

Czas realizacji zadania liczony 

od momentu podpisania umowy 

Czas zakończenia realizacji 

operacji określony jako czas 

złożenia wniosku o płatność 

ostateczną 

Wnioskodawca w celu uzyskania 

punktacji dołącza do wniosku 

oświadczenie potwierdzające 

spełnienie kryterium 

13. 

14. 

Preferuje się Wnioskodawców, których operacja 

spełnia definicję innowacyjności*  

Operacja spełnia kryterium- 5 pkt. 

Operacja nie spełnia kryterium  – 0 pkt. 

 

 

 

 

 *zgodnie z definicją innowacyjności wskazanej w LSR 

5 Informacje zawarte we 

wniosku na 

dofinansowanie 

operacji oraz 

dokumenty przedłożone 

przez Wnioskodawcę 

potwierdzające 

spełnienie kryterium 

Wnioskodawca w celu uzyskania 

punktacji dołącza do wniosku 

szczegółowe uzasadnienie 

powiązania operacji ze 

zdefiniowaną w LSR definicją 

innowacyjności 

 SUMA 135 

125 

  

 Minimalna liczba punktów 70   



50 

 *Liczba punktów - MOŻLIWA DO UZYSKANIA MAKSYMALNA PUNKTACJA.  

W ramach danego kryterium wyrażono  ilość punktów możliwą do uzyskania lub sumę punktów możliwą do 

uzyskania ( suma wszystkich elementów składowych)



 

Działanie 2.2.1-2  Ochrona i zachowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa lokalnego 

(grant) 

Lokalne Kryteria Wyboru 

ZAKRES 2.2.1-2, OCHRONA I ZACHOWANIE MATERIALNEGO I NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA 

LOKALNEGO 

L.p

. 

OPIS KRYTERIUM Liczba 

punktów 

SPOSÓB 

WERYFIKACJI  

UWAGI DO 

KRYTERIUM 

1. Preferuje się operacje, które zakładają realizację 

minimum jednego z zakresów:   

 - Upowszechnianie dziedzictwa, w tym poprawa dostępności. 

-  Drobne prace naprawcze i zachowawcze obiektów 

 -  Działania dotyczące oznakowania obiektów zabytkowych  

 -  Działania wykorzystujące do realizacji operacji dziedzictwo kultury i 

dziedzictwo związanego z tradycjami wiejskimi  

Operacja spełnia kryterium- 25 pkt. 

Operacja nie spełnia kryterium  – 0 pkt. 

Kryterium spełnione gdy powiązanie dotyczy min. jednego z 

wyszczególnionych zakresów w ramach danej kategorii ( powiązanie z 

więcej niż jednym wyszczególnionym zakresem nie stanowi podstawy do 

przyznania dodatkowych punktów) 

25 Informacje zawarte we 

wniosku na 

dofinansowanie operacji 

 

 

2. Preferuje się operacje, które zakładają wniesienie 

wkładu własnego na poziomie wyższym niż określony w 

naborze: 

 Od 5% do 9,99 % - 5 pkt. 

od 10% do 24,99  % - 10 pkt. 

25% i więcej - 15 pkt. 

 

Kryterium rozłączne. Punkty się nie sumują. 

15 Informacje zawarte we 

wniosku na 

dofinansowanie operacji 

oraz dokumenty 

przedłożone przez 

Wnioskodawcę 

potwierdzające 

spełnienie kryterium 

Wnioskodawca w celu 

uzyskania punktacji dołącza 

do wniosku oświadczenie 

potwierdzające spełnienie 

kryterium tj. oświadczenie 

szczegółowo określające 

kwotę wkładu własnego 

rozumianą jako kwotę będącą 

różnicą między łączną 

wartością kosztów 

kwalifikowanych a 

wnioskowaną pomocą. 

3. Preferuje się operacje, których wnioskowana kwota 

pomocy nie przekracza progu: 

od 5 tys. do 6,999 tys.-10 pkt. 

 7 tys. – do 9,999 tys. zł – 5 pkt. 

 10 tys. i powyżej.- 0 pkt. 

10 Informacje zawarte we 

wniosku na 

dofinansowanie operacji 

oraz dokumenty 

przedłożone przez 

Wnioskodawcę 

potwierdzające 

spełnienie kryterium 

 

4. Preferuje się Wnioskodawców, którzy angażują przy 

realizacji operacji partnerów z różnych sektorów : 

- 2 sektory – 5 pkt. 

- 3 sektory – 10 pkt. 

 

Sektor – rozumiany jako publiczny lub społeczny lub gospodarczy 

 

10 Informacje zawarte we 

wniosku na 

dofinansowanie operacji 

 

 

Wnioskodawca w celu 

uzyskania punktacji dołącza 

do wniosku  

dokument określający 

szczegółową informację nt. 

partnera, podziału 

obowiązków oraz zasadności 

utworzonego partnerstwa. 



5. Preferuje się Wnioskodawców, których operacja 

spełnia definicję innowacyjności*  

 *zgodnie z definicją innowacyjności wskazanej w LSR  

 

Operacja spełnia kryterium- 5 pkt. 

Operacja nie spełnia kryterium  – 0 pkt. 

5 Informacje zawarte we 

wniosku na 

dofinansowanie operacji 

Wnioskodawca w celu 

uzyskania punktacji dołącza 

do wniosku szczegółowe 

uzasadnienie powiązania 

operacji ze zdefiniowaną w 

LSR definicją 

innowacyjności 

6. Preferuje się operacje, które zakładają uwzględnienie 

treści/tematyki nastawionych na podnoszenie 

świadomości ekologicznej 

Operacja spełnia kryterium- 5 pkt. 

Operacja nie spełnia kryterium  – 0 pkt. 

5 Informacje zawarte we 

wniosku na 

dofinansowanie operacji 

Wnioskodawca w celu 

uzyskania punktacji dołącza 

do wniosku szczegółowe 

uzasadnienie powiązania 

operacji z wyszczególnionym 

Kryterium. 

Preferowane będą np. 

projekty przybliżające 

uczestnikom tematykę 

ochrony środowiska czy 

przeciwdziałania zmianom 

klimatu. 

 

7. Preferuje się Wnioskodawców, którzy wzięli udział w 

szkoleniu/lub doradztwie organizowanym przez LGD 

Gromnik 

 

Operacja spełnia kryterium- 5 pkt. 

Operacja nie spełnia kryterium  – 0 pkt. 

5 Informacje zgromadzone 

przez Biuro  LGD 

GRMNIK Informacje 

zawarte we wniosku na 

dofinansowanie operacji 

Wnioskodawca w celu 

uzyskania punktacji korzysta 

z doradztwa oferowanego 

przez Biuro LGD minimum 

dwukrotnie (w tym minimum 

jedno w biurze + np. jedno 

szkolenie). Doradztwo 

dotyczy danego naboru. 

8. Preferuje się operacje, które wskazują czas 

zakończenia realizacji operacji w okresie krótszym niż  

12 m-cy  

Operacja spełnia kryterium- 15 pkt. 

Operacja nie spełnia kryterium  – 0 pkt. 

15 Informacje zawarte we 

wniosku na 

dofinansowanie 

operacji 

 

Dotyczy operacji w zakresie 

ochrony i zachowania 

materialnego dziedzictwa 

lokalnego. 

Czas realizacji zadania 

liczony od momentu 

podpisania umowy 

Czas zakończenia realizacji 

operacji określony jako czas 

złożenia wniosku o płatność 

ostateczną 

Wnioskodawca w celu 

uzyskania punktacji dołącza 

do wniosku oświadczenie 

potwierdzające spełnienie 

kryterium 

9. Preferuje się operacje, które wskazują czas 

zakończenia realizacji operacji w okresie krótszym niż  

8 m-cy  

Operacja spełnia kryterium- 15 pkt. 

Operacja nie spełnia kryterium  – 0 pkt. 

15 Informacje zawarte we 

wniosku na 

dofinansowanie operacji 

oraz dokumenty 

przedłożone przez 

Wnioskodawcę 

potwierdzające 

spełnienie kryterium 

Dotyczy operacji w zakresie 

ochrony i zachowania 

niematerialnego dziedzictwa 

lokalnego. 

Czas realizacji zadania 

liczony od momentu 

podpisania umowy 

Czas zakończenia realizacji 

operacji określony jako czas 

złożenia wniosku o płatność 

ostateczną 

Wnioskodawca w celu 

uzyskania punktacji dołącza 

do wniosku oświadczenie 

potwierdzające spełnienie 

kryterium 

 SUMA 90   



 Minimalna liczba punktów 45   

 **Liczba punktów - MOŻLIWA DO UZYSKANIA MAKSYMALNA PUNKTACJA.  

 W ramach danego kryterium wyrażono  ilość punktów możliwą do uzyskania lub sumę punktów możliwą do 

uzyskania ( suma wszystkich elementów składowych) 



Działanie 3.1.1 Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (grant) 

Lokalne Kryteria Wyboru 

ZAKRES 3.1.1. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ  

L.p. OPIS KRYTERIUM Liczba 

punktów 

SPOSÓB 

WERYFIKACJI  

UWAGI DO 

KRYTERIUM 

1.  Preferuje się Wnioskodawców, którzy posiadają 

zaplecze organizacyjne niezbędne do realizacji 

projektu oraz określą plan jego realizacji  

Operacja spełnia kryterium- 10 pkt. 

Operacja nie spełnia kryterium  – 0 pkt. 

10 Informacje zawarte we 

wniosku na 

dofinansowanie operacji 

oraz dokumenty 

przedłożone przez 

Wnioskodawcę 

potwierdzające 

spełnienie kryterium 

 

Wnioskodawca w celu 

uzyskania punktacji dołącza 

do wniosku wskazaną 

informację o potencjale 

organizacyjnym niezbędnym 

do realizacji projektu (tj. np. 

liczbie osób zaangażowanych 

w realizację operacji) oraz 

wykaz pozwoleń i innych 

dokumentów regulowanych 

przez prawodawstwo krajowe 

wraz z określeniem 

prognozowanego czasu 

niezbędnego do ich uzyskania 

– adekwatnie do zakresu i 

przedmiotu operacji. oraz 

informację o potencjale 

społecznym tj. liczbie osób 

zaangażowanych w realizację 

operacji. 

2. Preferuje się operacje, które dotyczą inwestycji w 

infrastrukturę; 

- turystyczną i/lub rekreacyjną – 10 pkt. 

- kulturalną –5 pkt. 

Powiązanie z więcej niż jednym rodzajem infrastruktury nie stanowi 

podstawy do przyznania dodatkowych punktów. 

 

10 Informacje zawarte we 

wniosku na 

dofinansowanie operacji 

oraz dokumenty 

przedłożone przez 

Wnioskodawcę 

potwierdzające 

spełnienie kryterium 

 

3. Preferowane są operacje realizowane w 

miejscowościach zamieszkanych przez mniej niż 5 tys. 

mieszkańców. 

Operacja spełnia kryterium- 10 pkt. 

Operacja nie spełnia kryterium  – 0 pkt. 

10 Informacje zawarte we 

wniosku na 

dofinansowanie operacji 

 

 

4. Preferuje się operacje, które wskazują czas 

zakończenia realizacji operacji w okresie krótszym niż 

12 m-cy  

Operacja spełnia kryterium- 15 pkt. 

Operacja nie spełnia kryterium  – 0 pkt. 

15 Informacje zawarte we 

wniosku na 

dofinansowanie operacji 

oraz dokumenty 

przedłożone przez 

Wnioskodawcę 

potwierdzające 

spełnienie kryterium 

 

 

Czas realizacji zadania 

liczony od momentu 

podpisania umowy            

Czas zakończenia realizacji 

operacji określony jako czas 

złożenia wniosku o płatność 

ostateczną 

Czas realizacji zadania 

liczony od momentu 

podpisania umowy 

przekazania I transzy pomocy 

Czas zakończenia realizacji 

operacji określony jako czas 

złożenia wniosku o płatność 

ostateczną. rozliczenie grantu 

wraz ze sprawozdaniem. 

Wnioskodawca w celu 

uzyskania punktacji dołącza 

do wniosku oświadczenie 

potwierdzające spełnienie 



kryterium. 

Wnioskodawca w celu 

uzyskania punktacji dołącza 

do wniosku oświadczenie 

potwierdzające spełnienie 

kryterium 

5. Preferuje się Wnioskodawców, którzy udowodnią 

powiązanie operacji z kategorią i potrzebami osób 

defaworyzowanych społecznie i osób zależnych z 

obszaru LSR.- 10 pkt. 

*zgodnie z definicją osób defaworyzowanych wskazaną w LSR. 

Kryterium spełnione gdy powiązanie dotyczy min. jednej z 

wyszczególnionych grup w ramach danej kategorii. .( powiązanie z 

więcej niż jedną wyszczególnioną grupą nie stanowi podstawy do 

przyznania dodatkowych punktów) 

 

10 Informacje zawarte we 

wniosku na 

dofinansowanie operacji 

oraz dokumenty 

przedłożone przez 

Wnioskodawcę 

potwierdzające 

spełnienie kryterium 

 

 

Wnioskodawca w celu 

uzyskania punktacji dołącza 

do wniosku szczegółowe 

uzasadnienie powiązania 

operacji ze zdefiniowaną w 

LSR kategorią osób de 

faworyzowanych  

6. Preferuje się operacje, które zakładają wniesienie 

wkładu własnego na poziomie wyższym niż określony 

w naborze: 

 Od 5% do 9,99 % - 5 pkt. 

od 10% do 24,99  % - 10 pkt. 

25% i więcej - 15 pkt.  

Kryterium rozłączne. Punkty się nie sumują. 

15 Informacje zawarte we 

wniosku na 

dofinansowanie operacji 

oraz dokumenty 

przedłożone przez 

Wnioskodawcę 

potwierdzające 

spełnienie kryterium 

 

Wnioskodawca w celu 

uzyskania punktacji dołącza 

do wniosku oświadczenie 

potwierdzające spełnienie 

kryterium tj. oświadczenie 

szczegółowo określające 

kwotę wkładu własnego 

rozumianą jako kwotę 

pozostałą po różnicy między 

łączna wartością kosztów 

kwalifikowanych a 

wnioskowaną pomocą. 

7. Preferuje się operacje, których wnioskowana kwota 

pomocy nie przekracza progu 25 tys. 

Operacja spełnia kryterium- 10 pkt. 

Operacja nie spełnia kryterium  – 0 pkt. 

10 Informacje zawarte we 

wniosku na 

dofinansowanie operacji 

Wnioskodawca w celu 

uzyskania punktacji dołącza 

do wniosku oświadczenie 

potwierdzające spełnienie 

kryterium 

8. Preferuje się operacje, które zakładają działania 

skierowane na ochronę środowiska i przeciwdziałanie 

zmianom klimatu 

 

Operacja spełnia kryterium- 5 pkt. 

Operacja nie spełnia kryterium  – 0 pkt. 

5 Informacje zawarte we 

wniosku na 

dofinansowanie operacji 

Wnioskodawca w celu 

uzyskania punktacji dołącza 

do wniosku szczegółowe 

uzasadnienie powiązania 

operacji z wyszczególnionym 

Kryterium 

9. Preferuje się Wnioskodawców, którzy wzięli udział w 

szkoleniu/lub doradztwie organizowanym przez LGD 

GROMNIK 

 

Operacja spełnia kryterium- 5 pkt. 

Operacja nie spełnia kryterium  – 0 pkt. 

5 Informacje zgromadzone 

przez Biuro  LGD 

GRMNIK Informacje 

zawarte we wniosku na 

dofinansowanie operacji  

Wnioskodawca w celu 

uzyskania punktacji korzysta 

z doradztwa oferowanego 

przez Biuro LGD minimum 

dwukrotnie (w tym minimum 

jedno w biurze  indywidualne 

+ np. jedno szkolenie). 

Doradztwo dotyczy danego 

naboru. 

WAŻNE: Wymagane jest 

ustalenie z biurem LGD 

terminu doradztwa, a 

pierwsza godzina doradztwa 

powinna mieć miejsce nie 

później niż tydzień przed 

dniem, w którym upływa 

termin składania wniosków.                

WAŻNE:W uzasadnionych 

przypadkach LGD może 

zarządzić szkolenia oraz 



doradztwo indywidualne w 

formie elektronicznej – co 

uregulowane zostanie w 

odrębnym dokumencie oraz  

będzie stanowiło podstawę 

do przyznania punktów w 

ramach Lokalnych Kryteriów 

Wyboru. 

10. Preferuje się Wnioskodawców, którzy udowodnią 

efektywność i celowość projektu 

 

Operacja spełnia kryterium- 10 pkt. 

Operacja nie spełnia kryterium  – 0 pkt. 

10  Wnioskodawca w celu 

uzyskania punktacji 

zobowiązuje się wskazać 

korzyści m.in. społeczne 

i/lub  kulturalne  oraz ich 

skalę/ zasięg – adekwatnie do 

obszaru LSR. 

 SUMA 100 90   

 Minimalna liczba punktów 50  40   

* *Liczba punktów - MOŻLIWA DO UZYSKANIA MAKSYMALNA PUNKTACJA. W ramach danego kryterium 

wyrażono  ilość punktów możliwą do uzyskania lub sumę punktów możliwą do uzyskania ( suma wszystkich 

elementów składowych)



 

Działanie 3.2.1-2  Promocja obszaru w oparciu o lokalne walory krajobrazowe, historyczne i 

kulturalne oraz lokalne produkty i usługi (grant) 

Lokalne Kryteria Wyboru 

ZAKRES 3.2.1-2  PROMOCJA OBSZARU W OPARCIU O LOKALNE WALORY 

KRAJOBRAZOWE, HISTORYCZNE I KULTURALNE ORAZ LOKALNE PRODUKTY I USŁUGI 

L.p. OPIS KRYTERIUM Liczba 

Punktów 

SPOSÓB 

WERYFIKACJI  

UWAGI DO 

KRYTERIUM 

1. Preferuje się operacje, które  zasięgiem oddziaływania 

obejmują produkty/usługi/walory z obszaru LSR : 

- 2 gmin – 5 pkt. 

- 3 gmin – 10 pkt. 

- 4 gmin i więcej/ cały obszar LSR – 15 pkt.  

15 Informacje zawarte we 

wniosku na 

dofinansowanie 

operacji oraz 

dokumenty przedłożone 

przez Wnioskodawcę 

potwierdzające 

spełnienie kryterium 

 

2. Preferuje się operacje, które zakładają minimum 

dwujęzyczny zakres materiałów . 

Operacja spełnia kryterium- 5 pkt. 

Operacja nie spełnia kryterium  – 0 pkt. 

5 Informacje zawarte we 

wniosku na 

dofinansowanie 

operacji 

 

 

3. Preferuje się Wnioskodawców, którzy wykorzystają w 

projekcie lokalne walory krajobrazowe – 5 pkt. lub 

historyczne – 5 pkt. lub kulturowe – 5 pkt. 

 

UWAGA : Powiązanie z więcej niż jednym walorem  stanowi podstawę 

do podsumowania punktów) 

 

 

15 Informacje zawarte we 

wniosku na 

dofinansowanie 

operacji oraz 

dokumenty przedłożone 

przez Wnioskodawcę 

potwierdzające 

spełnienie kryterium 

Wnioskodawca w celu 

uzyskania punktacji dołącza 

do wniosku szczegółowe 

uzasadnienie powiązania 

operacji z lokalnymi 

walorami obszaru 

4. Preferuje się operacje, które zakładają wniesienie 

wkładu własnego na poziomie wyższym niż określony 

w naborze: 

Od 5% do 9,99 % - 5 pkt. 

od 10% do 24,99  % - 10 pkt. 

25% i więcej - 15 pkt. 

 

Kryterium rozłączne. Punkty się nie sumują. 

15 Informacje zawarte we 

wniosku na 

dofinansowanie 

operacji oraz 

dokumenty przedłożone 

przez Wnioskodawcę 

potwierdzające 

spełnienie kryterium 

Wnioskodawca w celu 

uzyskania punktacji dołącza 

do wniosku oświadczenie 

potwierdzające spełnienie 

kryterium tj. oświadczenie 

szczegółowo określające 

kwotę wkładu własnego 

rozumianą jako kwotę 

pozostałą po różnicy między 

łączna wartością kosztów 

kwalifikowanych a 

wnioskowaną pomocą. 

5. Preferuje się Wnioskodawców, którzy angażują przy 

realizacji operacji partnerów z różnych sektorów : 

- 2 sektory – 5 pkt. 

- 3 sektory – 10 pkt. 

 

Sektor – rozumiany jako publiczny lub społeczny lub gospodarczy 

 

10 Informacje zawarte we 

wniosku na 

dofinansowanie 

operacji 

 

 

Wnioskodawca w celu 

uzyskania punktacji dołącza 

do wniosku dokument 

określający szczegółową 

informację nt. partnera, 

podziału obowiązków oraz 

zasadności utworzonego 

partnerstwa. 



6. Preferuje się operacje, których wnioskowana kwota 

pomocy nie przekracza: 

od 5 tys. do 6,999 tys.-10 pkt. 

 7 tys. – do 9,999 tys. zł – 5 pkt. 

 10 tys. i powyżej.- 0 pkt. 

10 Informacje zawarte we 

wniosku na 

dofinansowanie 

operacji 

Wnioskodawca w celu 

uzyskania punktacji dołącza 

do wniosku oświadczenie 

potwierdzające spełnienie 

kryterium 

7. Preferuje się Wnioskodawców, których operacja 

spełnia definicję innowacyjności*  

 *zgodnie z definicją innowacyjności wskazanej w LSR  

Operacja spełnia kryterium- 5 pkt. 

Operacja nie spełnia kryterium  – 0 pkt. 

5 Informacje zawarte we 

wniosku na 

dofinansowanie 

operacji oraz 

dokumenty przedłożone 

przez Wnioskodawcę 

potwierdzające 

spełnienie kryterium 

Wnioskodawca w celu 

uzyskania punktacji dołącza 

do wniosku szczegółowe 

uzasadnienie powiązania 

operacji ze zdefiniowaną w 

LSR definicją 

innowacyjności 

8. Preferuje się operacje, które zakładają uwzględnienie 

treści/tematyki nastawionych na podnoszenie 

świadomości ekologicznej 

Operacja spełnia kryterium- 5 pkt. 

Operacja nie spełnia kryterium  – 0 pkt. 

5 Informacje zawarte we 

wniosku na 

dofinansowanie 

operacji 

Wnioskodawca w celu 

uzyskania punktacji dołącza 

do wniosku szczegółowe 

uzasadnienie powiązania 

operacji z wyszczególnionym 

Kryterium. 

Preferowane będą np. 

projekty przybliżające 

uczestnikom tematykę 

ochrony środowiska czy i/lub 

przeciwdziałania zmianom 

klimatu. 

9. Preferuje się Wnioskodawców, którzy wzięli udział w 

szkoleniu/lub doradztwie organizowanym przez LGD 

GROMNIK  

Operacja spełnia kryterium- 5 pkt. 

Operacja nie spełnia kryterium  – 0 pkt. 

5 Informacje 

zgromadzone przez 

Biuro  LGD GRMNIK 

Informacje zawarte we 

wniosku na 

dofinansowanie 

operacji  

Wnioskodawca w celu 

uzyskania punktacji korzysta 

z doradztwa oferowanego 

przez Biuro LGD minimum 

dwukrotnie (w tym minimum 

jedno w biurze indywidualne  

+ np. jedno szkolenie). 

Doradztwo dotyczy danego 

naboru. 

WAŻNE: Wymagane jest 

ustalenie z biurem LGD 

terminu doradztwa, a 

pierwsza godzina doradztwa 

powinna mieć miejsce nie 

później niż tydzień przed 

dniem, w którym upływa 

termin składania wniosków.   

WAŻNE:W uzasadnionych 

przypadkach LGD może 

zarządzić szkolenia oraz 

doradztwo indywidualne w 

formie elektronicznej – co 

uregulowane zostanie w 

odrębnym dokumencie oraz  

będzie stanowiło podstawę do 

przyznania punktów w 

ramach Lokalnych Kryteriów 

Wyboru.               

10. Preferuje się operacje, które zakładają 

promocję/współpracę minimum trzech branż 

działalności gospodarczej.  

*Branża rozumiana jako dziedzina gospodarki, produkcji lub handlu, 

która obejmuje produkty i usługi należące do tego samego rodzaju. 

  

Operacja spełnia kryterium- 5 pkt. 

5 Informacje zawarte we 

wniosku na 

dofinansowanie 

operacji oraz 

dokumenty przedłożone 

przez Wnioskodawcę 

potwierdzające 

spełnienie kryterium 

Wnioskodawca w celu 

uzyskania punktacji dołącza 

do wniosku szczegółowe 

uzasadnienie powiązania 

operacji z wyszczególnionym 

Kryterium 

Uzasadnienie  wskazuje  np. 

towary lub usługi z 

określeniem branży z jaką są 

powiązane oraz 

wyjaśnieniem na czy polega 



Operacja nie spełnia kryterium  – 0 pkt. przywołana integracja branż. 

11. Preferuje się operacje, które wskazują czas 

zakończenia realizacji operacji w okresie krótszym niż  

8 m-cy.  

Operacja spełnia kryterium- 15 pkt. 

Operacja nie spełnia kryterium  – 0 pkt. 

15 Informacje zawarte we 

wniosku na 

dofinansowanie 

operacji 

 

Czas realizacji zadania 

liczony od momentu 

podpisania umowy. Czas 

zakończenia realizacji 

operacji określony jako czas 

złożenia wniosku o płatność 

ostateczną 

Czas realizacji zadania 

liczony od momentu 

podpisania umowy 

przekazania I transzy pomocy 

Czas zakończenia realizacji 

operacji określony jako czas 

złożenia wniosku o płatność 

ostateczną. rozliczenie grantu 

wraz ze sprawozdaniem. 

Wnioskodawca w celu 

uzyskania punktacji dołącza 

do wniosku oświadczenie 

potwierdzające spełnienie 

kryterium. 

Wnioskodawca w celu 

uzyskania punktacji dołącza 

do wniosku oświadczenie 

potwierdzające spełnienie 

kryterium 

 SUMA 105 95   

 Minimalna liczba punktów 55  35   

*Liczba punktów - MOŻLIWA DO UZYSKANIA MAKSYMALNA PUNKTACJA. W ramach danego kryterium 

wyrażono  ilość punktów możliwą do uzyskania lub sumę punktów możliwą do uzyskania ( suma wszystkich 

elementów składowych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Lokalnych Kryteriów Wyboru: 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE ZE WSKAZANIEM WYLICZENIA POWIĄZANEGO Z BUDŻETEM WNIOSKU 

wkład własny Wnioskodawcy 

dotyczy przedsięwzięcia: 1.1.2, 2.1.1-2, 2.2.1-2, 3.1.1, 3.2.1-2 

Imię i nazwisko /  

nazwa wnioskodawcy: 

 

 

Tytuł / nazwa operacji: 

 

Oświadczam, że w ramach realizacji operacji zgodnej z §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej  w ramach poddziałania „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, wniesiony przez mnie wkład własny w operację przekracza 

intensywność pomocy określoną w Rozporządzeniu lub w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego 

przez Społeczność dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023 o: 

Załącznik nr 3 do Lokalnych Kryteriów Wyboru 

Potwierdzający spełnienie Lokalnych kryteriów 

wyboru operacji 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 od 5% do 9,99 % 

 od 10% do 24,99  %  

 25% i więcej  

Na potwierdzenie powyższego oświadczenia zamieszczam poniżej wyliczenie powiązane z budżetem 

wniosku: 

 

Data i podpis wnioskodawcy / osoby 

upoważnionej do jego reprezentowania: 

 



 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Lokalnych Kryteriów Wyboru: 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O  PLANOWANYM CZASIE REALIZACJI OPERACJI 

dot. wszystkich przedsięwzięć 

Imię i nazwisko /  

nazwa wnioskodawcy: 

 

 

Tytuł / nazwa operacji: 

 

 

 

Oświadczam, że długość realizowania przeze mnie operacji, której tytuł/nazwa została 

wymieniona powyżej, licząc od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy do dnia, w 

którym zostanie przeze mnie złożony wniosek o płatność ostateczną  będzie obejmowała 

okres: 

 do 8 miesięcy 

 do 12 miesięcy 

 do 14 miesięcy 
Na potwierdzenie powyższego oświadczenia wskazuje w jakim punkcie wniosku/ załączników znajduje się 

potwierdzenie do oświadczenia oraz jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że do wskazanego przeze mnie okresu 

nie wlicza się okresów wstrzymujących bieg terminu rozpatrywania wniosku wynikających m.in. z weryfikacji, 

wezwań, uzupełnień przez SW. 

 

 

Załącznik nr 4 do Lokalnych Kryteriów Wyboru 

Potwierdzenie spełnienia Lokalnych Kryteriów 

wyboru operacji 

 



 

 

Data i podpis wnioskodawcy / osoby 

upoważnionej do jego reprezentowania: 

 



 

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

 
 
 

 


