
KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW ORAZ PRZYJĘTE PRZEZ LGD KRYTERIA LOKALNE DLA 
OPERACJI 

Kryteria oceny wniosków
Ocena wniosków składa się z:

a) oceny zgodności operacji z LSR;
b) oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami przyjętymi przez LGD.

Kryteria na podstawie, których oceniana jest zgodność z LSR

1.Ocenę zgodności operacji z LSR; zgodności operacji z zakresem tematycznym wskazanym w informacji o 
naborze, o ile w tej informacji został wskazany tematyczny zakres operacji;
 dokonuje każdy członek Rady  przy pomocy Karty Oceny Zgodności Operacji z LSR, będącej załącznikiem 
nr 2.
2. Operację można uznać za zgodną z LSR, kiedy realizuje co najmniej jeden z celów ogólnych i co 
najmniej jeden z celów szczegółowych LSR oraz, że jest zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem 
planowanym w ramach LSR.

Lokalne kryteria wyboru operacji

1. Ocena operacji według lokalnych kryteriów odbywa się według ściśle określonych lokalnych kryteriów 
wyboru.
2. Ocenę zgodności operacji z kryteriami lokalnymi LGD, dokonuje się na załącznikach nr 3,4,5, lub 6. 
Oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami dokonuje się na:
a) Karcie Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami – załącznik nr 3 do niniejszej procedury– dla 
operacji zgłoszonej przez wnioskodawcę do działania „Wdrażanie LSR – małe projekty”;
b) Karcie Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami – załącznik nr 4 do niniejszej procedury – dla 
operacji zgłoszonej przez wnioskodawcę do działania „Odnowa i rozwój wsi”;
c) Karcie Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami – załącznik nr 5 do niniejszej procedury – dla 
operacji zgłoszonej przez wnioskodawcę do działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”;
d) Karcie Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami – załącznik nr 6 do niniejszej dokumentacji – 
dla operacji zgłoszonej przez wnioskodawcę do działania „Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Poniższe tabele zawierają listy kryteriów oceny zgodności operacji z kryteriami lokalnymi wraz z ich 
opisem.

Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów

Wnioskodawcy  zobowiązani  są  do  złożenia  wraz  ze  składanym  wnioskiem dodatkowych  dokumentów 
niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów przez LGD .

Wykaz dokumentów :
1. Doświadczenie beneficjenta w zakresie realizacji projektów (wzór Załącznik Nr 7)
2. Specyfikacja  wskaźników  podlegających  ocenie  merytorycznej  dla  operacji  zgłaszanych 

odpowiednio do  działania:
a)  „Wdrażanie LSR - małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania 

pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi”.(Załącznik 
Nr 8)

b)  „ Wdrażanie LSR -Odnowa i rozwój wsi”. (wzór Załącznik Nr 9)



c) „Wdrażanie LSR -Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.(wzór Załącznik Nr 
10)

d) „Wdrażanie LSR -Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. (wzór Załącznik Nr 11)

Wnioskodawcy  będący  osobą  fizyczną  zobowiązani  są  dołączyć  wraz  ze  składanym  wnioskiem 
Oświadczenie  Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych 
osobowych. (wzór Załącznik Nr 12)

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:
1/   Operacja  powinna  przyczynić  się  do  realizacji  co  najmniej  jednego  celu  ogólnego,  
a  w  ramach  niego  1  celu  szczegółowego  LSR.  Operacja  powinna  być  zgodna  z  co  najmniej  jednym 
przedsięwzięciem.  Operacja  powinna  być  zgodna z  zakresem tematycznym  wskazanym w informacji  o 
naborze, o ile w tej informacji został wskazany tematyczny zakres operacji.
2/Minimum które należy spełnić dla operacji  „Wdrażanie LSR- małe projekty” aby operacja mogła uzyskać 
dofinansowanie  -   30%  z  maksymalnej  liczby  punktów  które  można  uzyskać  
w trakcie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami,
3/   Minimum które  należy  spełnić  dla  operacji   „Odnowa i  rozwój  wsi”  aby  operacja  mogła  uzyskać 
dofinansowanie  -   30%  z  maksymalnej  liczby  punktów  które  można  uzyskać  
w trakcie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami,
4/  Minimum które należy spełnić dla operacji  „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” aby 
operacja mogła uzyskać dofinansowanie -  20% z maksymalnej liczby punktów które można uzyskać w 
trakcie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami,
5/  Minimum które należy spełnić dla operacji  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” aby operacja 
mogła uzyskać dofinansowanie -  20% z maksymalnej liczby punktów które można uzyskać w trakcie oceny 
zgodności operacji z lokalnymi kryteriami,

Kryteria lokalne dla operacji zgłaszanych do działania
„Wdrażanie LSR – małe projekty”

Lp. Nazwa kryterium Sposób przydzielania 
punktacji

Opis kryterium

1.

Wnioskodawca ma 
doświadczenie
w realizacji 
projektów

 (0 pkt; 5pkt; 10pkt)
 

0 pkt- wnioskodawca nie 
ma doświadczenia w 
realizacji projektów

5pkt- wnioskodawca 
wykazał się realizacją 
1-3 projektów 

10 pkt- wnioskodawca 
wykazał się realizacją 
4 lub więcej projektów

Oceniane jest doświadczenie 
wnioskodawcy 
w realizacji projektów z udziałem 
finansowania zewnętrznego, w tym 
Unii Europejskiej. Ponadto ocenie 
może być również poddany opis 
zarządzania projektem przez 
wnioskodawcę, jego doświadczenie 
w odniesieniu do zakresu 
tematycznego 
i zasięgu projektu, zaplecze 
techniczno-organizacyjne, 
zaangażowana kadra.

2. Działalność, której 
dotyczy operacja 
przyczyni się do 
poszerzenia oferty 
lub bazy turystycznej 
obszaru LGD
albo wzmocnienia jej 

0 pkt- NIE

10pkt- TAK

Ocenie podlega wpływ realizacji 
operacji na rozwój lokalnej bazy 
turystycznej, poszerzanie oferty 
turystycznej obszaru LGD oraz 
kreowania marki turystycznej. 
Preferowane są operacje, które 



marki
turystycznej

(0pkt; 10 pkt)

przyczyniają się do powstawania 
nowych obiektów turystycznych, 
nowych przedsiębiorstw 
działających 
w szeroko rozumianej branży 
turystycznej ,nowych produktów 
turystycznych, nowych wydarzeń 
turystycznych. Preferowane są 
również operacje wnoszące nową 
jakość do już istniejących zasobów 
turystycznych obszaru LSR i jej 
oferty turystycznej.

3.

Korzyści lub 
oddziaływanie 
operacji 

(0pkt; 3pkt; 7pkt; 
10pkt)

10 pkt – Operacja 
dotyczy wszystkich gmin 
objętych LSR ,
7 pkt - Operacja dotyczy 
co najmniej 2 gmin 
objętych LSR ,
3 pkt - Operacja dotyczy 
co najmniej 2 
miejscowości obszaru 
LGD, lecz nie więcej niż 
jednej gminy ,
0 pkt - Operacja dotyczy 
jednej miejscowości 
obszaru LGD 

Oceniany jest zasięg oddziaływania 
operacji oraz powszechność 
pożytków z jej realizacji. 
Preferowane są te operacje, które 
swoim zasięgiem obejmują jak 
największy obszar LSR.

4

Zintegrowanie 
podmiotów z 
różnych sektorów 
LGD

(0pkt; 5pkt; 10pkt)

0pkt- Operacja 
realizowana z udziałem 1 
podmiotu,
5pkt- Operacja 
realizowana z udziałem 2 
podmiotów
10pkt- Operacja 
realizowana z udziałem 3 
lub więcej podmiotów

Ocenianie jest włączenie się 
podmiotów reprezentujących różne 
miejscowości i różne sektory w 
wykonanie cząstkowych zadań 
składających się na operacje. 
Przykładowo operacja zakładająca 
rozwój turystyki na danym obszarze 
może zakładać udział gminy, 
rolników podejmujących 
działalność agroturystyczną oraz 
podmiotów świadczących usługi 
związane z obsługą ruchu 
turystycznego.

5. Operacja ma 
innowacyjny 
charakter

(0pkt; 10 pkt)

Opkt- NIE

10pkt- TAK

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 lub usług, 



zaspokojenie potrzeb, które były 
pomijane  
w dotychczasowych działaniach, 
modernizację tradycyjnych
form technologii, rozwój nowych 
funkcji obszaru, nowy sposób 
angażowania społeczności lokalnej 
w rozwój, itp.

6

Operacja zapewnia 
zintegrowanie 
zasobów obszaru 
LGD LASOVIA

(0pkt; 10 pkt)

0pkt- NIE

10pkt- TAK

Ocenie podlega stopień 
wykorzystania przez operację 
lokalnych zasobów, dziedzictwa 
kulturowego, historycznego lub 
przyrodniczego. Preferowane są 
operacje, które w jak największym 
stopniu opierają działania na 
zasobach lokalnych oraz 
dziedzictwie. Pozytywnie oceniane 
będą operacje, które jednocześnie 
wykorzystują różne zasoby lokalne, 
specyfikę obszaru, miejsca, obiekty 
oraz elementy stanowiące 
dziedzictwie przyrodniczym, 
historycznym, kulturowym

7.

Działalność, której 
dotyczy operacja 
przyczynia się do 
promowania 
walorów 
regionu/obszaru 
działania
Lokalnej Grupy 
Działania LASOVIA

(0pkt; 10 pkt)

0pkt- NIE

10pkt- TAK

Ocenie podlega uwzględnienie 
w realizacji operacji działań 
zmierzających do promocji 
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.

8.

Działalność, której 
dotyczy operacja, 
przyczyni się do 
zwiększenia 
kwalifikacji 
mieszkańców, 
pobudzenia 
aktywności ludzi 
młodych i 
wzmocnienia ich 
więzi z miejscem 
zamieszkania: 

(0pkt;– 10 pkt)

0pkt- NIE

10pkt- TAK

Oceniany jest wpływ realizacji 
operacji na zwiększenie kwalifikacji 
mieszkańców w tym młodą część 
społeczności obszaru LSR. 
Preferowane są te operacje, które 
kierują swoje działania w celu 
wzmocnienia więzi z miejscem 
zamieszkania, przybliżania wiedzy 
o regionie, aktywizowania do 
inicjatyw społecznych 
i wolontarystycznych, 
upowszechniania
projektów międzypokoleniowych, 
itp.



9.

Operacja wpływa na 
realizację celów 
szczegółowych LSR

(0pkt; 5pkt; 10pkt)

0pkt- operacja wpływa 
na realizację 1 celu\
 
5pkt- operacja wpływa 
na realizację 2 celów

10pkt- operacja wpływa 
na realizację 3 lub więcej 
celów

Oceniany jest wpływ operacji na 
realizację jak największej ilości 
celów. Ocenie będą podlegać cele 
LSR planowane do realizacji w 
ramach operacji pod kątem tego czy 
będą tworzyć między sobą logiczne 
związki i wzajemnie na siebie 
oddziaływać.

Kryteria lokalne dla operacji zgłaszanych do działania
„Odnowa i rozwój wsi”
Lp. Nazwa kryterium Sposób przydzielania 

punktacji
Opis kryterium

1.

Wnioskodawca ma 
doświadczenie
w realizacji 
projektów

 (0 pkt; 5pkt; 10pkt)
 

0 pkt- wnioskodawca nie 
ma doświadczenia w 
realizacji projektów

5pkt- wnioskodawca 
wykazał się realizacją 
1-3 projektów 

10 pkt- wnioskodawca 
wykazał się realizacją 
4 lub więcej projektów

Oceniane jest doświadczenie 
wnioskodawcy 
w realizacji projektów z udziałem 
finansowania zewnętrznego, w tym 
Unii Europejskiej. Ponadto ocenie 
może być również poddany opis 
zarządzania projektem przez 
wnioskodawcę, jego doświadczenie 
w odniesieniu do zakresu 
tematycznego 
i zasięgu projektu, zaplecze 
techniczno-organizacyjne, 
zaangażowana kadra.

2.

Działalność, której 
dotyczy operacja 
przyczyni się do 
poszerzenia oferty 
lub bazy turystycznej 
obszaru LGD
albo wzmocnienia jej 
marki
turystycznej

(0pkt; 10 pkt)

0 pkt- NIE

10pkt- TAK

Ocenie podlega wpływ realizacji 
operacji na rozwój lokalnej bazy 
turystycznej, poszerzanie oferty 
turystycznej obszaru LGD oraz 
kreowania marki turystycznej. 
Preferowane są operacje, które 
przyczyniają się do powstawania 
nowych obiektów turystycznych, 
nowych przedsiębiorstw 
działających 
w szeroko rozumianej branży 
turystycznej ,nowych produktów 
turystycznych, nowych wydarzeń 
turystycznych. Preferowane są 
również operacje wnoszące nową 
jakość do już istniejących zasobów 
turystycznych obszaru LSR i jej 
oferty turystycznej.

3. Korzyści lub 
oddziaływanie 10 pkt – Operacja 

Oceniany jest zasięg oddziaływania 
operacji oraz powszechność 



operacji 

(0pkt; 3pkt; 7pkt; 
10pkt)

dotyczy wszystkich gmin 
objętych LSR ,
7 pkt - Operacja dotyczy 
co najmniej 2 gmin 
objętych LSR ,
3 pkt - Operacja dotyczy 
co najmniej 2 
miejscowości obszaru 
LGD, lecz nie więcej niż 
jednej gminy ,
0 pkt - Operacja dotyczy 
jednej miejscowości 
obszaru LGD 

pożytków z jej realizacji. 
Preferowane są te operacje, które 
swoim zasięgiem obejmują jak 
największy obszar LSR.

4

Zintegrowanie 
podmiotów z 
różnych sektorów 
LGD

(0pkt; 5pkt; 10pkt)

0pkt- Operacja 
realizowana z udziałem 1 
podmiotu,
5pkt- Operacja 
realizowana z udziałem 2 
podmiotów
10pkt- Operacja 
realizowana z udziałem 3 
lub więcej podmiotów

Ocenianie jest włączenie się 
podmiotów reprezentujących różne 
miejscowości i różne sektory w 
wykonanie cząstkowych zadań 
składających się na operacje. 
Przykładowo operacja zakładająca 
rozwój turystyki na danym obszarze 
może zakładać udział gminy, 
rolników podejmujących 
działalność agroturystyczną oraz 
podmiotów świadczących usługi 
związane z obsługą ruchu 
turystycznego.

5.

Operacja ma 
innowacyjny 
charakter

(0pkt; 10 pkt)

Opkt- NIE

10pkt- TAK

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 lub usług, 
zaspokojenie potrzeb, które były 
pomijane  
w dotychczasowych działaniach, 
modernizację tradycyjnych
form technologii, rozwój nowych 
funkcji obszaru, nowy sposób 
angażowania społeczności lokalnej 
w rozwój, itp.

6

Operacja zapewnia 
zintegrowanie 
zasobów obszaru 
LGD LASOVIA 0pkt- NIE

Ocenie podlega stopień 
wykorzystania przez operację 
lokalnych zasobów, dziedzictwa 
kulturowego, historycznego lub 
przyrodniczego. Preferowane są 



(0pkt; 10 pkt) 10pkt- TAK

operacje, które w jak największym 
stopniu opierają działania na 
zasobach lokalnych oraz 
dziedzictwie. Pozytywnie oceniane 
będą operacje, które jednocześnie 
wykorzystują różne zasoby lokalne, 
specyfikę obszaru, miejsca, obiekty 
oraz elementy stanowiące 
dziedzictwie przyrodniczym, 
historycznym, kulturowym

7.

Działalność, której 
dotyczy operacja 
przyczynia się do 
promowania 
walorów 
regionu/obszaru 
działania
Lokalnej Grupy 
Działania LASOVIA

(0pkt; 10 pkt)

0pkt- NIE

10pkt- TAK

Ocenie podlega uwzględnienie 
w realizacji operacji działań 
zmierzających do promocji 
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..

8.

Operacja wpływa na 
realizację celów 
szczegółowych LSR

(0pkt; 5pkt; 10pkt)

0pkt- operacja wpływa 
na realizację 1 celu\
 
5pkt- operacja wpływa 
na realizację 2 celów

10pkt- operacja wpływa 
na realizację 3 lub więcej 
celów

Oceniany jest wpływ operacji na 
realizację jak największej ilości 
celów. Ocenie będą podlegać cele 
LSR planowane do realizacji w 
ramach operacji pod kątem tego czy 
będą tworzyć między sobą logiczne 
związki i wzajemnie na siebie 
oddziaływać.

Kryteria lokalne dla operacji zgłaszanych do działania
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Lp. Nazwa kryterium Sposób przydzielania 
punktacji

Opis kryterium

1.

Wnioskodawca ma 
doświadczenie
w realizacji 
projektów

 (0 pkt; 5pkt; 10pkt)
 

0 pkt- wnioskodawca nie 
ma doświadczenia w 
realizacji projektów

5pkt- wnioskodawca 
wykazał się realizacją 
1-3 projektów 

10 pkt- wnioskodawca 
wykazał się realizacją 
4 lub więcej projektów

Oceniane jest doświadczenie 
wnioskodawcy 
w realizacji projektów z udziałem 
finansowania zewnętrznego, w tym 
Unii Europejskiej. Ponadto ocenie 
może być również poddany opis 
zarządzania projektem przez 
wnioskodawcę, jego doświadczenie 
w odniesieniu do zakresu 
tematycznego 
i zasięgu projektu, zaplecze 
techniczno-organizacyjne, 
zaangażowana kadra.



2.

Powierzchnia 
gospodarstwa, które
posiada lub w 
którym pracuje
wnioskodawca, nie 
przekracza
średniej powierzchni 
gospodarstwa 
rolnego w 
województwie

(0pkt; 10 pkt)

0pkt- przekracza

10pkt- nie przekracza

Ocenie podlega wielkość 
gospodarstwa rolnego 
wnioskodawcy w stosunku do 
średniej powierzchni gospodarstwa 
rolnego 
w województwie. Preferowani są 
wnioskodawcy posiadający 
najmniejsze gospodarstwa rolne, a 
więc najbardziej potrzebujący 
przekwalifikowania na działalność 
nierolniczą. Średnia powierzchnia 
gospodarstwa przyjmowana jest za 
najnowszymi dostępnymi danymi 
GUS

3.

Zintegrowanie 
podmiotów z 
różnych sektorów 
LGD

(0pkt; 5pkt; 10pkt)

0pkt- Operacja 
realizowana z udziałem 1 
podmiotu,
5pkt- Operacja 
realizowana z udziałem 2 
podmiotów
10pkt- Operacja 
realizowana z udziałem 3 
lub więcej podmiotów

Ocenianie jest włączenie się 
podmiotów reprezentujących różne 
miejscowości i różne sektory w 
wykonanie cząstkowych zadań 
składających się na operacje. 
Przykładowo operacja zakładająca 
rozwój turystyki na danym obszarze 
może zakładać udział gminy, 
rolników podejmujących 
działalność agroturystyczną oraz 
podmiotów świadczących usługi 
związane z obsługą ruchu 
turystycznego.

4.

Operacja ma 
innowacyjny 
charakter

(0pkt; 10 pkt)

Opkt- NIE

10pkt- TAK

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 lub usług, 
zaspokojenie potrzeb, które były 
pomijane  
w dotychczasowych działaniach, 
modernizację tradycyjnych
form technologii, rozwój nowych 
funkcji obszaru, nowy sposób 
angażowania społeczności lokalnej 
w rozwój, itp.

5. 

Operacja zapewnia 
zintegrowanie 
zasobów obszaru 
LGD LASOVIA 0pkt- NIE

Ocenie podlega stopień 
wykorzystania przez operację 
lokalnych zasobów, dziedzictwa 
kulturowego, historycznego lub 
przyrodniczego. Preferowane są 



(0pkt; 10 pkt) 10pkt- TAK

operacje, które w jak największym 
stopniu opierają działania na 
zasobach lokalnych oraz 
dziedzictwie. Pozytywnie oceniane 
będą operacje, które jednocześnie 
wykorzystują różne zasoby lokalne, 
specyfikę obszaru, miejsca, obiekty 
oraz elementy stanowiące 
dziedzictwie przyrodniczym, 
historycznym, kulturowym

6.

Działalność, której 
dotyczy operacja 
przyczynia się do 
promowania 
walorów 
regionu/obszaru 
działania
Lokalnej Grupy 
Działania LASOVIA

(0pkt; 10 pkt)

0pkt- NIE

10pkt- TAK

Ocenie podlega uwzględnienie 
w realizacji operacji działań 
zmierzających do promocji 
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..

7.

Działalność, której 
dotyczy operacja, nie 
jest szkodliwa dla 
środowiska 
naturalnego

(0pkt; 10 pkt)

0pkt- jest szkodliwa

10pkt- nie jest szkodliwa

Oceniany  jest  wpływ  realizacji 
operacji  na  środowisko  naturalne. 
Preferowane  są  operację,  które  w 
najmniejszym  stopniu  ingerują  w 
środowisko naturalne.

8.

Operacja wpływa na 
realizację celów 
szczegółowych LSR

(0pkt; 5pkt; 10pkt)

0pkt- operacja wpływa 
na realizację 1 celu\
 
5pkt- operacja wpływa 
na realizację 2 celów

10pkt- operacja wpływa 
na realizację 3 lub więcej 
celów

Oceniany jest wpływ operacji na 
realizację jak największej ilości 
celów. Ocenie będą podlegać cele 
LSR planowane do realizacji w 
ramach operacji pod kątem tego czy 
będą tworzyć między sobą logiczne 
związki i wzajemnie na siebie 
oddziaływać.

Kryteria lokalne dla operacji zgłaszanych do działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
Lp. Nazwa kryterium Sposób przydzielania 

punktacji
Opis kryterium

1. Wnioskodawca ma 
doświadczenie

0 pkt- wnioskodawca nie 
ma doświadczenia w Oceniane jest doświadczenie 



w realizacji 
projektów

 (0 pkt; 5pkt; 10pkt)
 

realizacji projektów

5pkt- wnioskodawca 
wykazał się realizacją 
1-3 projektów 

10 pkt- wnioskodawca 
wykazał się realizacją 
4 lub więcej projektów

wnioskodawcy 
w realizacji projektów z udziałem 
finansowania zewnętrznego, w tym 
Unii Europejskiej. Ponadto ocenie 
może być również poddany opis 
zarządzania projektem przez 
wnioskodawcę, jego doświadczenie 
w odniesieniu do zakresu 
tematycznego 
i zasięgu projektu, zaplecze 
techniczno-organizacyjne, 
zaangażowana kadra.

2.

Działalność, której 
dotyczy operacja 
przyczyni się do 
poszerzenia oferty 
lub bazy turystycznej 
obszaru LGD
albo wzmocnienia jej 
marki
turystycznej

(0pkt; 10 pkt)

0 pkt- NIE

10pkt- TAK

Ocenie podlega wpływ realizacji 
operacji na rozwój lokalnej bazy 
turystycznej, poszerzanie oferty 
turystycznej obszaru LGD oraz 
kreowania marki turystycznej. 
Preferowane są operacje, które 
przyczyniają się do powstawania 
nowych obiektów turystycznych, 
nowych przedsiębiorstw 
działających 
w szeroko rozumianej branży 
turystycznej ,nowych produktów 
turystycznych, nowych wydarzeń 
turystycznych. Preferowane są 
również operacje wnoszące nową 
jakość do już istniejących zasobów 
turystycznych obszaru LSR i jej 
oferty turystycznej.

3.

Utworzenie w 
ramach realizacji 
operacji miejsc pracy

(3pkt; 5pkt; 10pkt)

3pkt- utworzone zostanie 
conajmniej 1, a mniej niż 
2 miejsca pracy

5pkt- utworzone zostanie 
conajmniej 2, a mniej niż 
3 miejsca pracy

10pkt- utworzone 
zostanie conajmniej 3 
miejsca pracy

Oceniana jest korzyść ekonomiczna 
operacji dla obszaru LGD pod 
kątem tworzenia nowych miejsc 
pracy. Preferowane są operacje 
wskazujące na utworzenie jak 
największej liczby nowych miejsc 
pracy

4. Zintegrowanie 
podmiotów z 
różnych sektorów 
LGD

(0pkt; 5pkt; 10pkt)

0pkt- Operacja 
realizowana z udziałem 1 
podmiotu,
5pkt- Operacja 
realizowana z udziałem 2 
podmiotów
10pkt- Operacja 
realizowana z udziałem 3 
lub więcej podmiotów

Ocenianie jest włączenie się 
podmiotów reprezentujących różne 
miejscowości i różne sektory w 
wykonanie cząstkowych zadań 
składających się na operacje. 
Przykładowo operacja zakładająca 
rozwój turystyki na danym obszarze 
może zakładać udział gminy, 
rolników podejmujących 



działalność agroturystyczną oraz 
podmiotów świadczących usługi 
związane z obsługą ruchu 
turystycznego.

5.

Operacja ma 
innowacyjny 
charakter

(0pkt; 10 pkt)

Opkt- NIE

10pkt- TAK

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 lub usług, 
zaspokojenie potrzeb, które były 
pomijane  
w dotychczasowych działaniach, 
modernizację tradycyjnych
form technologii, rozwój nowych 
funkcji obszaru, nowy sposób 
angażowania społeczności lokalnej 
w rozwój, itp.

6. 

Operacja zapewnia 
zintegrowanie 
zasobów obszaru 
LGD LASOVIA

(0pkt; 10 pkt)

0pkt- NIE

10pkt- TAK

Ocenie podlega stopień 
wykorzystania przez operację 
lokalnych zasobów, dziedzictwa 
kulturowego, historycznego lub 
przyrodniczego. Preferowane są 
operacje, które w jak największym 
stopniu opierają działania na 
zasobach lokalnych oraz 
dziedzictwie. Pozytywnie oceniane 
będą operacje, które jednocześnie 
wykorzystują różne zasoby lokalne, 
specyfikę obszaru, miejsca, obiekty 
oraz elementy stanowiące 
dziedzictwie przyrodniczym, 
historycznym, kulturowym

7.

Działalność, której 
dotyczy operacja 
przyczynia się do 
promowania 
walorów 
regionu/obszaru 
działania
Lokalnej Grupy 
Działania LASOVIA

(0pkt; 10 pkt)

0pkt- NIE

10pkt- TAK

Ocenie podlega uwzględnienie 
w realizacji operacji działań 
zmierzających do promocji 
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..

8. Działalność, której 0pkt- jest szkodliwa Oceniany  jest  wpływ  realizacji 



dotyczy operacja, nie 
jest szkodliwa dla 
środowiska 
naturalnego

(0pkt; 10 pkt)

10pkt- nie jest szkodliwa

operacji  na  środowisko  naturalne. 
Preferowane  są  operację,  które  w 
najmniejszym  stopniu  ingerują  w 
środowisko naturalne.

9.

Operacja wpływa na 
realizację celów 
szczegółowych LSR

(0pkt; 5pkt; 10pkt)

0pkt- operacja wpływa 
na realizację 1 celu\
 
5pkt- operacja wpływa 
na realizację 2 celów

10pkt- operacja wpływa 
na realizację 3 lub więcej 
celów

Oceniany jest wpływ operacji na 
realizację jak największej ilości 
celów. Ocenie będą podlegać cele 
LSR planowane do realizacji w 
ramach operacji pod kątem tego czy 
będą tworzyć między sobą logiczne 
związki i wzajemnie na siebie 
oddziaływać.

VII. PROCEDURA ZMIANY KRYTERIÓW LOKALNYCH

1.  Konieczność  zmian  kryteriów  może  wynikać  w  szczególności  z  następujących  przyczyn:  zmiany 
obowiązujących przepisów regulujących zagadnienia objęte LSR; zmiany dokumentów programowych lub 
rozporządzeń dotyczących zagadnień objętych LSR; uwag zgłoszonych przez Instytucję Wdrażającą, uwag 
zgłoszonych przez kontrolę; wniosków wynikających z praktycznego stosowania LSR i przeprowadzonej 
ewaluacji LSR.
2. Za propozycje zmian kryteriów w LSR odpowiada Biuro LGD. Kierownik Biura przekazuje propozycje 
zmian do Prezesa Zarządu Stowarzyszenia LASOVIA. Na wniosek Zarządu zwoływane jest Walne Zebranie 
Członków.
3. Pracownik Biura LGD informuje społeczność lokalną o przystąpieniu do procesu aktualizacji strategii 
poprzez  wywieszenie  na  stronie  internetowej  uchwały  Zarządu  LGD  
o przystąpieniu do aktualizacji strategii i zmiany kryteriów. Każdy z mieszkańców jak i osób prowadzących 
działalność  gospodarczą  na  obszarze  LGD  ma  prawo  do  wniesienia  uwag  
w terminie do 14 dni.
4. Za podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju odpowiedzialne jest Walne 
Zebranie Członków.
5. Walne Zebranie Członków przekazuje swoją propozycję odnośnie kryteriów lokalnych Zarządowi LGD 
LASOVIA,  a  ten  –  po  akceptacji  –  kieruje  je  do  Rady  i  określa  datę,  
od której stają się obowiązujące.
 6. Wprowadzenie zmian kryteriów i  aktualizacji  LSR wymaga każdorazowo zawiadomienia  samorządu 
województwa.


