
PROCEDURA NABORU, OCENY I WYBORU OPERACJI PRZEZ 
LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA LASOVIA (LGD)

w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, w tym procedura oceny zgodności 
z LSR, procedura wyboru operacji,  procedury odwołania od rozstrzygnięć 

RADY oraz przyjęte przez LGD
kryteria lokalne wraz z opisem procedury ich zmian

W  ramach  realizacji  Lokalnej  Strategii  Rozwoju  (LSR),  po  zatwierdzeniu  jej  przez  Samorząd 
Województwa(SW), Lokalna Grupa Działania LASOVIA (LGD) wybiera projekty do realizacji w ramach 
środków przyznanych na realizację strategii. Pracownicy LGD pomagają wnioskodawcom w przygotowaniu 
projektów.  Wnioski  te  mogą  dotyczyć  projektów kwalifikujących  się  do  udzielenia  pomocy  w ramach 
działań osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej:
a) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
b) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
c) Odnowa i rozwój wsi,
oraz  innych  projektów zwanych  dalej  „małymi projektami”,  które  nie  kwalifikują  się  do  wsparcia  w 
ramach  działań  Osi  3,  ale  przyczyniają  się  do  osiągnięcia  celów tej  osi,  tj.  poprawy jakości  życia  lub 
większego zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD. 

Terminy używane w niniejszej procedurze: 
1) LGD – oznacza  Lokalną Grupę Działania LASOVIA.
2) Rada – oznacza organ decyzyjny LGD LASOVIA.
3) Regulamin – oznacza Regulamin Rady LGD LASOVIA.
4) Walne Zebranie Członków  - oznacza Walne Zebranie Członków LGD LASOVIA.
5) Zarząd – oznacza Zarząd LGD LASOVIA.
6) Prezes Zarządu – oznacza Prezesa Zarządu LGD LASOVIA.
7) Biuro – oznacza Biuro LGD LASOVIA.
8) SW- Samorząd Województwa
9) ARIMR- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

I. Ogłoszenie naboru wniosków:
1) Zarząd LGD zatwierdza wniosek o rozpoczęciu naboru wniosków.
2) Kierownik  Biura  LGD  przekazuje  wniosek  LGD  do  właściwego  organu  Samorządu 

Województwa /SW/.
3) SW zamieszcza informację o naborze wniosków na swojej stronie internetowej, tablicy ogłoszeń w 

swojej siedzibie oraz w prasie o zasięgu obejmującym obszar realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 
LGD zamieszcza informację o danym naborze wniosków na swojej stronie internetowej i tablicy 
ogłoszeń w swojej siedzibie ogłoszenie zawiera m.in. wskazanie na:

a) termin  rozpoczęcia  i  zakończenia  przyjmowania  wniosków,  nie  krótszy  niż  14  dni  
i nie dłuższy niż 30 dni, który jednocześnie może rozpocząć się nie wcześniej niż po upływie 14 dni 
od dnia podania do publicznej wiadomości Informacji o naborze,

b) miejsce  przyjmowania  wniosków  wraz  z  informacją  o  konieczności  bezpośredniego  złożenia 
wniosku, 

c) miejsce zamieszczania wzoru formularza wniosku o przyznanie pomocy,
d) miejsce  zamieszczania  kryteriów  wyboru  projektów  przez  LGD,  określonych  w  LSR  w  tym 

kryteriów na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR,
e) miejsce  zamieszczania  wykazu  dokumentów  niezbędnych  do  weryfikacji  spełnienia  kryteriów 

wyboru małych projektów, określonych w LSR,
f) limit dostępnych środków,
g) minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD,
h) inne elementy, w szczególności wskazanie określonego, tematycznego zakresu operacji.



4)  SW udostępnia  formularz  wniosku  o  przyznanie  pomoc  zawierający  wykaz  dokumentów,  które 
powinny  być  dołączone  do  wniosku,  z  wyraźnym  zaznaczeniem  tych  dokumentów,  których  nie 
dołączenie skutkuje nie przyznaniem pomocy, oraz wzory oświadczeń, nie dłużej niż w dniu podania do 
publicznej  wiadomości  informacji  
o naborze wniosków o pomoc finansową.
5) LGD LASOVIA udostępnia w siedzibie LGD oraz na swojej stronie internetowej:
a) wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
b) wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD, a w przypadku gdy dokumenty te 

są sporządzane na formularzach udostępnionych przez LGD również wzory tych formularzy;
c) kryteria  wyboru  operacji  przez  LGD, określonych  w LSR w tym kryteria  na podstawie  których 

ocenia  się  uzasadnienie  realizacji  projektu  w  ramach  LSR oraz  minimalne  wymagania,  których 
spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD.

     6)    LGD składa wniosek,  o którym mowa w pkt.1  w terminie  44 dni  przed planowanym dniem 
rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, a dokumenty niezbędne do podania 
do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy – w 
terminie 24 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia biegu  terminu składania wniosków.

II. Przygotowanie wniosków:
1) Wnioskodawca jest zobowiązany do przygotowania wniosku.
2) Pracownicy  Biura  LGD  są  zobowiązani  do  udzielania  pomocy  wnioskodawcom  
w trakcie przygotowywania wniosków o pomoc finansową

III. Przyjmowanie i rejestracja wniosków w ramach ogłoszonego naboru:

1.  Wniosek  o  przyznanie  pomocy  składa  się  osobiście  bezpośrednio  w  siedzibie  LGD.  Do  wniosku  o 
przyznanie  pomocy dołącza  się  także  ten  wniosek w formie  dokumentu  elektronicznego  zapisanego na 
informatycznym nośniku danych.
2. Z chwilą złożenia wniosku o przyznanie pomocy, LGD wydaje potwierdzenie jego złożenia, zawierające 
datę i godzinę wpływu wniosku, opatrzone pieczęcią LGD oraz podpisane przez osobę przyjmującą ten 
wniosek – zgodnie z Załącznikiem nr 1 .
3.Pracownik Biura  LGD przygotuje  tabelaryczne  zestawienie  złożonych  wniosków o pomoc finansową, 
zawierające co najmniej następujące dane:
- nazwę operacji,
- nazwę działania,
- nr projektu,
- koszt całkowity projektu,
- wnioskowaną kwotę dofinansowania.

IV. Weryfikacja i ocena wniosków:
1. Organem dokonującym wyboru operacji, które mają być realizowane w ramach LSR Lokalnej Grupy 
Działania LASOVIA jest Rada .
2. Szczegółową organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady  określa Regulamin Rady Lokalnej Grupy 
Działania LASOVIA.
3.Kierownik Biura LGD przekazuje Przewodniczącemu Rady tabelaryczne zestawienie złożonych w Biurze 
LGD wniosków o pomoc finansową wraz z limitem środków.
4.W ciągu 3 dni Biuro LGD rozsyła kopie wniosków o dofinansowanie do Członków Rady.
5.Przewodniczący  Rady  wyznacza  miejsce,  termin  i  porządek  posiedzenia  Rady  
w porozumieniu z Zarządem i Biurem LGD (do 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru).
6.Pracownik  Biura  LGD  zawiadamia  członków  Rady  o  posiedzeniu  (do  7  dni  kalendarzowych  przed 
terminem  posiedzenia)  i  podaje  do  publicznej  wiadomości  o  terminie,  miejscu  
i porządku posiedzenia ( do 7 dni przed terminem posiedzenia) oraz przygotowuje niezbędne na posiedzenie 
projekty uchwał.
7.Rada dokonuje wyboru projektów w trybie określonym w Regulaminie Rady, spośród projektów, które: 



a)  są  zgodne  z  LSR  oraz  są  zgodne  z  zakresem  tematycznym  operacji  wskazanym  
w informacji  o  którym mowa w pkt.  I.  3.h,  o  ile  w tej  informacji  został  wskazany tematyczny zakres 
operacji.
b) zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w informacji o naborze wniosków,
c) na podstawie kryteriów wyboru małych projektów,
d) do wysokości limitu dostępnych środków wskazanego w informacji o którym mowa w pkt. I.3.f,
e)  w przypadku gdy informacja o możliwości  składania  wniosków o przyznanie pomocy na projekty w 
ramach wdrażania LSR jest podawana do publicznej wiadomości po raz ostatni, LGD wybiera projekty w 
wysokości 120 % limitu dostępnych środków, wskazanego w tej informacji.
8.Po  zapoznaniu  się  z  nadesłanymi  wnioskami,  członkowie  Rady  składają  oświadczenie,  że  nie  są 
właścicielami,   współwłaścicielami,  pracownikami,  współmałżonkami  lub  krewnymi  do  II  stopnia 
pokrewieństwa wnioskodawcy. Deklaracja bezstronności i poufności stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu 
Rady
9.W  przypadku  oceny  wniosku  złożonej  przez  jednostkę,  której  właścicielem,  współwłaścicielem  lub 
pracownikiem jest współmałżonek członka Rady lub jego krewny do II stopnia pokrewieństwa, ten członek 
podlega wyłączeniu i nie bierze udziału w ocenie wniosku o pomoc finansową.
10. Głosowanie przez wypełnienie kart do oceny wniosku każdej operacji obejmuje:
- głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR,
-  głosowanie  w  sprawie  oceny  operacji  według  kryteriów  lokalnych,  przyjętych  przez  LGD,  
w zależności od działania PROW 2007-2013 do którego została zgłoszona operacja.
11. W głosowaniu odbywającym się przez wypełnienie kart do oceny operacji, członkowie Rady oddają głos 
za  pomocą  kart  oceny  operacji,  stanowiących  załączniki  nr  2,3,4,5,6,  wydanych  przez  Sekretarza  lub 
komisję skrutacyjną. Każda strona karty oceny operacji musi być opieczętowana pieczęcią LGD i podpisana 
przez Sekretarza lub członków komisji skrutacyjnej.
12.  Głos  oddany  przez  członka  Rady  w  formie  wypełnionej  karty  oceny  operacji  jest  nieważny,  jeśli 
zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
- na karcie brakuje podpisu członka Rady,
-  na  karcie  brakuje  informacji  pozwalających  zidentyfikować  operację,  której  dotyczy  ocena  (numer 
wniosku, nazwa wnioskodawcy, nazwa projektu).
13. Karty muszą być wypełnione piórem, długopisem lub cienkopisem.
14. Znaki „X” lub V winny być postawione w polu przeznaczonego na to kwadratu.
15. Głos w sprawie uznania operacji za zgodą z LSR oddaje się przez skreślenie jednej z opcji zaznaczonych 
gwiazdką w zawartym na Karcie Oceny Zgodności Operacji z LSR (załącznik nr 5 do niniejszej procedury) 
sformułowaniu: „Głosuję za UZNANIEM* / NIEUZNANIEM* operacji za zgodną z LSR”. Pozostawienie 
lub skreślenie obu opcji uważa się za głos nieważny.
16. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia Karty Oceny Zgodności Operacji z 
LSR –Załącznik Nr 2, Sekretarz lub sekretarz posiedzenia wzywa członka Rady, który wypełnił tę kartę do 
złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień, członek Rady może na oddanej przez siebie 
karcie dokonać wpisów w kratkach lub pozycjach pustych, oraz dokonać czytelnej korekty w pozycjach i 
kratkach wypełnionych podczas głosowania, stawiając przy tych poprawkach swój podpis.
17. Jeśli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie wypełnienia, zostaje 
uznana za głos nieważny.
18. Wynik głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR jest  pozytywny,  jeśli  bezwzględna 
większość głosów została oddana na opcję, że operacja jest zgodna z LSR.
19. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady.
20. Oddanie głosu w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD polega na wypełnieniu tabeli 
zawartej  na „Karcie oceny operacji  według lokalnych  kryteriów LGD”, która jest  odpowiednia do typu 
ocenianej operacji (Załączniki 3,4,5 lub 6). Wszystkie rubryki zawarte w tabeli muszą być wypełnione, w 
przeciwnym razie głos uważa się za nieważny.
21. W trakcie zliczania głosów, Sekretarz Rady lub sekretarz posiedzenia, zobowiązany jest sprawdzić, czy 
łączna ocena punktowa operacji zawarta w pozycji „SUMA PUNKTÓW” została obliczona poprawnie.
20.  W przypadku  stwierdzenia  błędów i  braków w sposobie  wypełnienia  karty  oceny  operacji  według 
lokalnych kryteriów LGD, Sekretarz Rady lub sekretarz posiedzenia wzywają członka Rady, który wypełnił 
tę kartę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień, członek Rady może na oddanej 



przez siebie karcie dokonać wpisów w pozycjach pustych,  oraz dokonać czytelnej  korekty w pozycjach 
wypełnionych podczas głosowania, stawiając przy tych poprawkach swój podpis.
22. Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie wypełnienia, zostaje 
uznana za głos nieważny.
23. Wynik głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD dokonuje się w taki 
sposób, że sumuje się oceny punktowe wyrażone na kartach stanowiących głosy oddane ważnie w pozycji 
„SUMA PUNKTÓW” i dzieli przez liczbę ważnie oddanych głosów.
24. W stosunku do każdej operacji będącej przedmiotem posiedzenia Rady podejmowana jest przez Radę 
decyzja w formie uchwały o wybraniu bądź nie wybraniu operacji do finansowania. 
25. Przewodniczący Rady odczytuje uchwały dotyczące poszczególnych operacji rozpatrywanych w trakcie 
posiedzenia, (bez potrzeby ich przegłosowania). 
26. Każda uchwała powinna zawierać:
- informacje o wnioskodawcy operacji (imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania lub miejsce 
działalności, adres lub siedzibę, PESEL lub REGON, NIP),
- tytuł operacji zgodny z tytułem podanym we wniosku,
- kwotę pomocy o jaką ubiegał się wnioskodawca zgodną z kwotą podaną we wniosku,
- informację o decyzji Rady w sprawie zgodności lub braku zgodności operacji z LSR,
- łączną ocenę punktową, którą otrzymał wniosek,
- informację o finansowaniu lub nie finansowaniu realizacji operacji.
27. Uchwały podjęte przez Radę, nie później niż  3  dni od daty ich uchwalenia, Przewodniczący Rady 
przekazuje Kierownikowi Biura, z zastrzeżeniem, że zostaną one przedłożone Prezesowi Zarządu.
28.Niezwłocznie po dokonaniu oceny projektów pod względem zgodności z LSR oraz spełniania kryteriów 
wyboru  projektów,  lecz  nie  później  niż  w terminie  21 dni  od dnia,  w którym upłyną  termin  składania 
wniosków o przyznanie pomocy, LGD sporządza listę ocenionych projektów, ustalając ich kolejność według 
liczby uzyskanych punktów w ramach tej oceny, i przekazuje ja wnioskodawcom, informując ich na piśmie 
o:
1)zgodności małego projektu z LSR albo jego niezgodności z LSR – wskazując przyczyny niezgodności; 
zgodności/niezgodności  z  zakresem  tematycznym  operacji  wskazanym  
w informacji o której mowa w pkt. I.3.h o ile w tej informacji został wskazany zakres tematyczny operacji
2) liczbie uzyskanych punktów w ramach tej oceny lub miejscu na liście ocenionych małych projektów;
3)  możliwości  złożenia  odwołania  od  wyników  tej  oceny  zgodnie  z  procedura  określoną  
w LSR.
29. W terminie 45 dni od dnia, w którym upłyną termin składania wniosków o przyznanie pomocy, LGD 
sporządza  listy :
1) projektów, które zostały wybrane, ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach 
oceny spełniania kryteriów wyboru,
2)  projektów,  które  nie  zostały  wybrane,  uwzględniając  wyniki  oceny  projektów  dokonanej  na  skutek 
złożonych odwołań.
3) Pkt. 29. 2. zawiera dodatkowo wskazanie projektów, które:
a) w wyniku oceny pod względem zgodności z LSR zostały uznane za:
-  zgodne  z  LSR  oraz  zgodne  z  zakresem  tematycznym  operacji  wskazanym  w  informacji  
o której mowa w pkt. I.3.h o ile w tej informacji został wskazany zakres tematyczny operacji,
-  niezgodne  z  LSR  oraz  niezgodne  z  zakresem  tematycznym  operacji  wskazanym  
w informacji o której mowa w pkt. I.3.h o ile w tej informacji został wskazany zakres tematyczny operacji,
b) nie zostały złożone w miejscu i terminie. 

30.  Biuro  LGD  przekazuje  w  terminie  45  dni  od  dnia  w  którym  upłyną  termin  składania  pomocy 
właściwemu  podmiotowi  wdrażającemu  1  listy  oraz  uchwały  w  sprawie  wyboru  projektów  wraz  ze 
wszystkimi wnioskami o przyznanie pomocy. 
31.  LGD  publikuje  listę  projektów,  które  zostały  wybrane  do  przyznania  pomocy  na  swojej  stronie 
internetowej nie później niż w dniu przekazania jej do właściwego podmiotu wdrażającego.
32. LGD informuje wnioskodawców o:
1) wybraniu projektu lub jego niewybraniu, wskazując przyczyny jego niewybrania,

1 O właściwości podmiotu wdrażającego decydują: działanie w ramach którego realizowana jest operacja (Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa/Samorząd Województwa) a w ramach działań miejsce realizacji operacji.



2) liczbie  uzyskanych punktów w ramach oceny projektów pod względem spełniania  kryteriów wyboru 
projektów lub miejscu na liście  projektów, które zostały wybrane.
33.Jeżeli wniosek dotyczy projektu, który nie został wybrany przez LGD, lub na podstawie przekazanych 
przez  LGD  dokumentów  lub  wyjaśnień  nie  można  stwierdzić,  że  projekt  został  wybrany  przez  LGD, 
właściwy podmiot wdrażający nie przyznaje pomocy.
34.  Podmiot  wdrażający  może  dwukrotnie  wezwać  LGD  do  złożenia  wyjaśnień,  uzupełnienia  list  lub 
przekazania brakujących uchwał, lub złożonych wniosków o przyznanie pomocy, jeżeli jest to niezbędne do 
dla rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej przyznania pomocy na projekt.
35. Dalsza procedura oceny wniosków pod względem spełniania wymogów formalnych oraz zgodności z 
Programem  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich,  przeprowadzana  jest  przez  właściwy  organ  wdrażający, 
Samorząd  Wojewódzki  lub  Agencję  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa,  zgodnie  z  przepisami 
rozporządzeń  regulujących  poszczególne  działania  
w ramach, których realizowane są operacje.

V. Procedura odwoławcza od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach 
działania „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju”.

Od uchwał Rady przysługuje wnioskodawcy odwołanie.

1.Odwołanie składa się osobiście w Biurze LGD w terminie do 7 dni  od dnia otrzymania informacji od 
LGD o nie wybraniu operacji do dofinansowania, wyniku oceny operacji do dofinansowania.
2.Za odwołanie prawidłowe pod względem formalnym uznaje się odwołanie, które:
a)  zostało  złożone  osobiście,  w formie  pisemnej  w biurze  LGD,  w terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania 
informacji od LGD o wyniku oceny operacji o dofinansowanie,
b) zawiera pisemne uzasadnienie odwołania oraz numer wniosku nadany na etapie rejestracji,
c) zostało podpisane przez osoby uprawnione do składania wniosku o dofinansowanie operacji w ramach 
ogłoszonego konkursu bądź przez osobę posiadającą pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentowania wnioskodawcy.
2.Wnioski  odwoławcze  prawidłowe  pod  względem  formalnym  kieruje  się  do  ponownej  oceny  na 
najbliższym  posiedzeniu  Rady,  które  odbywa  się  nie  później  niż  14  dni  od  dnia  zakończenia  terminu 
składania odwołań.
3.Procedura weryfikacji odwołań przez Radę przebiega zgodnie z podstawowym trybem oceny projektów.
4.W  przypadku  negatywnego  rozpatrzenia  odwołania  przez  Radę,  wniosek  pozostawia  się  bez  dalszej 
możliwości odwoływania się.
5.  Złożenie  odwołania  nie  wstrzymuje  procedury  przekazywania  dokumentów  z  posiedzenia  Rady  do 
Instytucji Wrażającej.

Procedura oceny i wyboru operacji oraz procedura odwoławcza

Lp. Osoba 
wykonująca 

czynność

Opis czynności Czas 
wykonania 

Dokumenty 
powstałe w 

wyniku realizacji 
procesu/uwagi

1. Pracownik  Biura 
LGD

Przyjmuje  wniosek, 
potwierdza  na  kopi  datę  i 
godzinę  wpływu,  pieczęcią 
LGD  i  własnym  podpisem, 
rejestruje  wniosek  w  bazie 
danych.

Czas 
trwania 
naboru

Wniosek 
oznaczony  datą  
i godziną wpływu, 
zarejestrowany

2. Pracownik  Biura 
LGD

Przygotowuje  tabelaryczne 
zestawienie  złożonych 
wniosków  zawierające  co 
najmniej:

 Nazwę operacji
 Nazwę działania,

1  dzień  po 
zakończeniu 
naboru

Tabelaryczne 
zestawienie 
wyników



 Nr projektu,
 Koszt  całkowity 

projektu,
 Wnioskowaną  kwotę 

dofinansowania.
3. Przewodniczący 

Rady,  Kierownik 
Biura

Uzgadniają  miejsce,  termin  
i porządek posiedzenia Rady  
i  podają  do  wiadomości 
Prezesowi  Zarządu  LGD 
(termin posiedzenia do 14 dni 
kalendarzowych  od  dnia 
zakończenia naboru).

2  dni  od 
dnia 
zakończenia 
naboru

Wyznaczony 
termin, miejsce 
i porządek 
posiedzenia Rady

4. Pracownik  Biura 
LGD

1.  Przygotowuje  i  kopiuje 
dokumenty  (wnioski)  dla 
członków Rady.
2.  Zawiadamia  wszystkich 
członków  Rady  o  miejscu, 
terminie  i  porządku 
posiedzenia  Rady  (do  7  dni 
przed  terminem posiedzenia), 
jednocześnie wydając radnym 
kopie  wniosków  za 
potwierdzeniem.
3.  Podaje  o  publicznej 
wiadomości  termin,  miejsce i 
porządek  posiedzenia  (do  7 
dni  przed  terminem 
posiedzenia).

3  dni  od 
dnia 
zakończenia 
naboru

1. Kopie 
wniosków. 
2. Zawiadomienie 
o terminie 
posiedzenia Rady.
3. Potwierdzenie 
wydania kopii 
wniosków.
4. Ogłoszenie 
o posiedzeniu

5. Pracownik  Biura 
LGD

1.  Przygotowuje  projekt 
uchwały  dla  każdej  operacji, 
która zawiera:
a)informacje  o 
wnioskodawcy,
b) tytuł operacji,
c)  kwotę  pomocy  o  jaką 
ubiegał  się  wnioskodawca 
zgodnie z podaną we wniosku,
d) informację o decyzji  Rady 
w  sprawie  zgodności  lub 
braku  zgodności  operacji  z 
LSR,
e)  liczbę  punktów  wg 
lokalnych  kryteriów  wyboru  
i  miejsce  na  liście 
rankingowej,
f)informacje  o 
dofinansowaniu  lub  nie 
dofinansowaniu  realizacji 
operacji.

5  dni  od 
dnia 
zakończenia 
naboru

Projekty uchwał

6. Członkowie Rady Na  posiedzeniu  dokonują 
oceny  operacji  w  sprawie 
zgodności  operacji  z  LSR; 
zgodności operacji z zakresem 
tematycznym  wskazanym  w 

Posiedzenie 
Rady

1.Podpisane i 
oddane Deklaracje 
Poufności i 
bezstronności.
2. Karty Oceny 



informacji o naborze, o ile w 
tej informacji został wskazany 
tematyczny  zakres  operacji; 
oraz  według  lokalnych 
kryteriów  wyboru  w  trybie 
określonym  w  Regulaminie 
Rady  po  uprzednim 
podpisaniu  i  oddaniu 
Deklaracji  poufności  i 
bezstronności.

Operacji

7. Sekretarz 
posiedzenia Rady

1.  Dokonuje  weryfikacji 
wypełnionych  Kart  Oceny 
Operacji.
2.  W  przypadku  błędów  i 
braków  wzywa  radnego  do 
dokonania poprawek.
Sporządza  listę  rankingową 
operacji.

Posiedzenie 
Rady

Zweryfikowane 
Karty Oceny 
Operacji

8. Przewodniczący 
Rady

1.  Odczytuje  uchwały 
dotyczące  poszczególnych 
operacji.
 

Podczas 
posiedzenia 
Rady

Uchwały Rady 

9. Przewodniczący 
Rady LGD

Przekazuje  dokumentację  
z  posiedzenia  Kierownikowi 
Biura  LGD,  z  poleceniem 
przekazania uchwał Prezesowi 
Zarządu.

3  dni  od 
posiedzenia 
Rady

Notatka w sprawie 
przekazania 
dokumentacji do 
Biura LGD. Pismo 
przekazujące 
uchwały do 
Prezesa Zarządu

10. Pracownik  Biura 
LGD

Sporządza  listę  ocenionych 
projektów,  ustalając  ich 
kolejność  według  liczby 
uzyskanych  punktów  w 
ramach tej oceny, i przekazuje 
ją  wnioskodawcom, 
informując ich na piśmie o:
1)zgodności  projektu  z  LSR 
albo jego niezgodności z LSR 
–  wskazując  przyczyny 
niezgodności;
2) zgodności lub niezgodności 
projektu  z  zakresem 
tematycznym  wskazanym  w 
informacji o naborze, o ile w 
tej informacji został wskazany 
tematyczny  zakres  operacji  – 
wskazując  przyczyny 
niezgodności;
 3)  liczbie  uzyskanych 
punktów w ramach tej  oceny 
lub  miejscu  na  liście 
ocenionych  małych 
projektów;
4)  możliwości  złożenia 

21  dni  od 
terminu 
zakończenia 
składania 
wniosków 

1. Lista 
ocenionych 
projektów.
2.Pisma do 
Wnioskodawców.



odwołania  od  wyników  tej 
oceny  zgodnie  z  procedura 
określoną w LSR.

11. Biuro LGD Obsługuje  pod  kątem 
administracyjno-
organizacyjnym postępowanie 
odwoławcze w odniesieniu do 
oceny  operacji  dokonanej 
przez Radę Stowarzyszenia.

7 dni Złożone  wnioski 
odwoławcze

12. Przewodniczący 
Rady LGD

1.  Zwołanie  i 
przeprowadzenie  posiedzenia 
odwoławczego.
2.  Przekazanie  dokumentacji 
do Biura LGD.

14 Karty  oceny 
operacji
Uchwała  
w  sprawie 
wniosków 
odwoławczych

13. Pracownik Biura 1. Sporządza listy:
a)  projektów,  które  zostały 
wybrane,  ustalając  ich 
kolejność  według  liczby 
uzyskanych  punktów  w 
ramach  oceny  spełniania 
kryteriów wyboru,
b) projektów, które nie zostały 
wybrane,  uwzględniając 
wyniki  oceny  projektów 
dokonanej  na  skutek 
złożonych odwołań.

45  dni  od 
terminu 
zakończenia 
składania 
wniosków
 

Lista wybranych 
projektów

14. Pracownik  Biura 
LGD

Podaje  do  publicznej 
wiadomości:
1.  „Listę  operacji  wybranych 
do dofinansowania”

45  dni  od 
dnia 
zakończenia 
naboru 
wniosków

Lista  rankingowa 
wywieszona  na 
stronie LGD

15. Kierownik  Biura 
LGD

Podpisuje  i  wysyła  pisma  do 
Instytucji  Wdrażającej  i  do 
wnioskodawców.

45  dni  od 
dnia 
zakończenia 
naboru 
wniosków

Potwierdzenie 
wysyłki

16. Pracownik  Biura 
LGD

Archiwizuje  dokumentację 
prac Rady oraz całą procedurę 
naborów i oceny operacji.

60  dni  od 
dnia 
zakończenia 
naboru

Posegregowana  
i  uporządkowana 
dokumentacja

VI. 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 
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 
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 
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 

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



LGD, lecz nie więcej niż 
jednej gminy ,
0 pkt - Operacja dotyczy 
jednej miejscowości 
obszaru LGD 

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.

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 

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 



rolnego w 
województwie

(0pkt; 10 pkt)

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; 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

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
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 

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 



4 lub więcej projektów

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

Opkt- NIE

10pkt- TAK

Oceniane jest nowatorstwo w 
odniesieniu do obszaru LGD. Może 
to oznaczać zastosowanie 



(0pkt; 10 pkt)

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, 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.

9. Operacja wpływa na 0pkt- operacja wpływa 



realizację celów 
szczegółowych LSR

(0pkt; 5pkt; 10pkt)

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.



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROCEDURY OCENY I WYBORU OPERACJI  

…………………………………………
Miejscowość, data

Potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania LASOVIA potwierdza terminowe złożenie wniosku pn.:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………,
w ramach konkursu wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych strategii
rozwoju”.

Godzina złożenia wniosku: ………………………….. .
Numer wniosku wg kolejności wpływu: ……………………………………. 

  ………………          …………………………………..
           Pieczęć                         Podpis osoby przyjmującej wniosek



ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROCEDURY OCENY I WYBORU OPERACJI  
………………………………

                                                                                                                              (Pieczęć LGD)
   

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR  ORAZ Z ZAKRESEM TEMATYCZNYM
dla wniosków i operacji zgłaszanych w ramach konkursu na 

„WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” na obszarze LGD LASOVIA 
(WYPEŁNIAĆ POLA WYŁĄCZNIE NA BIAŁYM TLE)



Nazwa operacji:
 

Nr operacji wg kolejności wpływu i data złożenia wniosku:
 

Data przeprowadzenia oceny :
 

Nazwa wnioskodawcy: 
 

Operacja w ramach działania PROW 2007-2013:

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw
 Odnowa i rozwój wsi
 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty 

Kryteria zgodności operacji z LSR:

Czy realizacja operacji przyczyni 
się do osiągnięcia co najmniej jednego celu 
ogólnego LSR?

Cel ogólny 1:
Postęp cywilizacyjny i poprawa standardu życia 
mieszkańców.

 TAK

 NIE
Cel ogólny 2: 
Rozwój przedsiębiorczości i aktywności 
gospodarczej na obszarze LGD LASOVIA

  TAK

 NIE

Cel ogólny 3:
Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu.

 TAK

 NIE
Cel ogólny 4:
Wzmocnienie zasobów ludzkich i budowa 
zintegrowanej społeczności obywatelskiej.

 TAK

 NIE

Czy realizacja operacji przyczyni 
się  do osiągnięcia co najmniej jednego
 z celów szczegółowych LSR?

1.1. Umocnienie centrów wsi oraz kształtowanie 
obszaru przestrzeni publicznej

  TAK

 NIE

1.3. Wykorzystanie naturalnych źródeł energii  
odnawialnej.

  TAK

 NIE

1.4. Poprawa dostępu do Internetu.
  TAK

 NIE

1.5.  Wprowadzanie i rozwój nowoczesnych 
technologii.

  TAK

 NIE

2.1 Rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej.
 TAK

 NIE

2.2. Promowanie lokalnych produktów i usług.
 TAK

 NIE
2.3. Wzrost kwalifikacji rolników i 
przedsiębiorców w prowadzeniu działalności 
gospodarczej.

 TAK

 NIE

3.1. Budowa i rozbudowa infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej.

 TAK

 NIE
3.2. Rozwój usług turystycznych.

 TAK

 NIE

3.3. Promocja i ochrona walorów obszaru LGD 
LASOVIA.

 TAK

 NIE
4.1. Rozwój życia społeczno-kulturalnego oraz 
podtrzymywanie wielokulturowej tożsamości i  
integracji mieszkańców.

 TAK

 NIE

4.2. Kultywowanie tradycji i obrzędów na obszarze 
LGD LASOVIA.

 TAK

 NIE

4.3. Rozwój oferty rekreacyjnej na obszarze LGD 
LASOVIA.

 TAK

 NIE

4.4. Organizacja przedsięwzięć o charakterze 
edukacyjnym

 TAK

 NIE

Czy operacja jest zgodna z co najmniej jednym 
przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR?

I.  Kształtowanie wizerunku miejscowości LASOVI 
oraz wykorzystanie innowacji 

 TAK

 NIE

III. LASOVIA promotorem przedsiębiorczości  TAK

 NIE



Uzasadnienie  zgodności  operacji  z  przedsięwzięciami  planowanymi  w  ramach  LSR  
proszę krótko wskazać, że ocenianą operacje należy uznać za rekomendowaną w ramach LSR)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Głosuję za UZNANIEM/ NIE UZNANIEM* operacji za zgodną z LSR.
Jeżeli w informacji  o naborze wskazany został tematyczny zakres operacji Członek Rady wypełnia 
dodatkowo:
Głosuję za UZNANIEM/ NIE UZNANIEM* operacji za zgodną z zakresem tematycznym wskazanym w 
informacji o naborze o ile w tej informacji został wskazany tematyczny zakres operacji *
 (*niepotrzebne skreślić)

__________________________________
Czytelny podpis Członka Rady

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PROCEDURY OCENY I WYBORU OPERACJI   
…………………………………..
                    (Pieczęć LGD)

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI 
DLA WNIOSKODAWCÓW I OPERACJI ZGŁASZANYCH NA OBSZARZE LGD LASOVIA DO DZIAŁANIA „WDRAŻANIE LSR- MAŁE PROJEKTY”

(wypełniać pola wyłącznie na białym tle)



*   Aby operacja została uznana za zgodną z lokalnymi kryteriami musi uzyskać minimum 30%  z maksymalnej liczby punktów 
które może zdobyć w ramach oceny     

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PROCEDURY OCENY I WYBORU OPERACJI   
…………………………………..
                    (Pieczęć LGD)

Nazwa operacji:

Data przeprowadzenia 
oceny :

 

Nr operacji wg 
kolejności wpływu 

i data złożenia 
wniosku:  

Nazwa wnioskodawcy:  

Operacja w ramach 
działania PROW 2007-

2013:

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw
 Odnowa i rozwój wsi
 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty

Zgodność operacji w ramach działania „WDRAŻANIE LSR- MAŁE PROJEKTY” z  lokalnymi kryteriami:
L.p
. Lokalne kryteria oceny operacji Sposób przydzielania punktacji

Przyznana 
ocena

1. Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji 
projektów 

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

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

0pkt- NIE
10pkt- TAK

3. Korzyści lub oddziaływanie operacji 

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 

4. Zintegrowanie podmiotów z różnych sektorów LGD
0pkt- Operacja realizowana z udziałem 1 podmiotu,
5pkt- Operacja realizowana z udziałem 2 podmiotów
10pkt- Operacja realizowana z udziałem 3 lub więcej 
podmiotów

5. Operacja ma innowacyjny charakter Opkt- NIE
10pkt- TAK

6. Operacja zapewnia zintegrowanie zasobów obszaru 
LGD LASOVIA

0pkt- NIE
10pkt- TAK

7.
Działalność, której dotyczy operacja przyczynia się do 
promowania walorów regionu/obszaru działania LGD 
LASOVIA

0pkt- NIE
10pkt- TAK

8.
Działalność, której dotyczy operacja, przyczyni się do 
pobudzenia aktywności ludzi młodych i wzmocnienia 
ich więzi z miejscem zamieszkania

0pkt- NIE
10pkt- TAK

9. Operacja wpływa na realizacje celów szczegółowych 
LSR

0pkt- operacja wpływa na realizację 1 celu
 5pkt- operacja wpływa na realizację 2 celów
10pkt- operacja wpływa na realizację 3 lub więcej celów

SUMA PUNKTÓW: 
MAKSYMALNA LICZBA 
PUNKTÓW DO ZDOBYCIA 90 WSKAŹNIK PROCENTOWY ZDOBYTYCH 

PUNKTÓW *
                                                                                     

                                                                                             ………………………….……………………………….
                                                                                                                            (Czytelny podpis członka Rady)



KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI 
DLA WNIOSKODAWCÓW I OPERACJI ZGŁASZANYCH NA OBSZARZE LGD LASOVIA DO DZIAŁANIA „WDRAŻANIE LSR- ODNOWA I 

ROZWÓJ WSI”
 (wypełniać pola wyłącznie na białym tle)

*   Aby operacja została uznana za zgodną z lokalnymi kryteriami musi uzyskać minimum 30%  z maksymalnej liczby punktów 
które może zdobyć w ramach oceny     

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO PROCEDURY OCENY I WYBORU OPERACJI   

…………………………………..

Nazwa operacji:

Data przeprowadzenia 
oceny :

 

Nr operacji wg 
kolejności wpływu 

i data złożenia 
wniosku:  

Nazwa wnioskodawcy:  

Operacja w ramach 
działania PROW 2007-

2013:

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw
 Odnowa i rozwój wsi
 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty

Zgodność operacji w ramach działania „„WDRAŻANIE LSR- ODNOWA I ROZWÓJ WSI” z  lokalnymi kryteriami:
L.p
. Lokalne kryteria oceny operacji Sposób przydzielania punktacji

Przyznana 
ocena

1. Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji 
projektów 

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

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

0pkt- NIE
10pkt- TAK

3. Korzyści lub oddziaływanie operacji 

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 

4. Zintegrowanie podmiotów z różnych sektorów LGD
0pkt- Operacja realizowana z udziałem 1 podmiotu,
5pkt- Operacja realizowana z udziałem 2 podmiotów
10pkt- Operacja realizowana z udziałem 3 lub więcej 
podmiotów

5. Operacja ma innowacyjny charakter Opkt- NIE
10pkt- TAK

6. Operacja zapewnia zintegrowanie zasobów obszaru 
LGD LASOVIA

0pkt- NIE
10pkt- TAK

7.
Działalność, której dotyczy operacja przyczynia się do 
promowania walorów regionu/obszaru działania LGD 
LASOVIA

0pkt- NIE
10pkt- TAK

8. Operacja wpływa na realizacje celów szczegółowych 
LSR

0pkt- operacja wpływa na realizację 1 celu
 5pkt- operacja wpływa na realizację 2 celów
10pkt- operacja wpływa na realizację 3 lub więcej celów

SUMA PUNKTÓW: 
MAKSYMALNA LICZBA 
PUNKTÓW DO ZDOBYCIA 80 WSKAŹNIK PROCENTOWY ZDOBYTYCH 

PUNKTÓW *
                                                                                     

                                                                                             ………………………….……………………………….
                                                                                                                            (Czytelny podpis członka Rady)



                    (Pieczęć LGD)
KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI SUMA PUNKTÓW

DLA WNIOSKODAWCÓW I OPERACJI ZGŁASZANYCH NA OBSZARZE LGD LASOVIA DO DZIAŁANIA „WDRAŻANIE LSR- RÓŻNICOWANIE W 
KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ”

(wypełniać pola wyłącznie na białym tle)

*   Aby operacja została uznana za zgodną z lokalnymi kryteriami musi uzyskać minimum 20%  z maksymalnej liczby punktów 
które może zdobyć w ramach oceny     

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO PROCEDURY OCENY I WYBORU OPERACJI   
…………………………………..
                    (Pieczęć LGD)

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI SUMA PUNKTÓW

Nazwa operacji:

Data przeprowadzenia 
oceny :

 

Nr operacji wg 
kolejności wpływu 

i data złożenia 
wniosku:  

Nazwa wnioskodawcy:  

Operacja w ramach 
działania PROW 2007-

2013:

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw
 Odnowa i rozwój wsi
 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty

Zgodność operacji w ramach działania „WDRAŻANIE LSR- RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ”
z  lokalnymi kryteriami:

L.p
. Lokalne kryteria oceny operacji Sposób przydzielania punktacji

Przyznana 
ocena

1. Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji 
projektów 

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

2.
Powierzchnia gospodarstwa, które posiada lub w 
którym pracuje wnioskodawca, nie przekracza średniej 
powierzchni gospodarstwa rolnego w województwie

0pkt- przekracza
10pkt- nie przekracza

3. Zintegrowanie podmiotów z różnych sektorów LGD
0pkt- Operacja realizowana z udziałem 1 podmiotu,
5pkt- Operacja realizowana z udziałem 2 podmiotów
10pkt- Operacja realizowana z udziałem 3 lub więcej 
podmiotów

4. Operacja ma innowacyjny charakter Opkt- NIE
10pkt- TAK

5. Operacja zapewnia zintegrowanie zasobów obszaru 
LGD LASOVIA

0pkt- NIE
10pkt- TAK

6.
Działalność, której dotyczy operacja przyczynia się do 
promowania walorów regionu/obszaru działania LGD 
LASOVIA

0pkt- NIE
10pkt- TAK

7. Działalność której dotyczy operacja nie jest szkodliwa 
dla środowiska naturalnego

0pkt- jest szkodliwa
10pkt- nie jest szkodliwa

8. Operacja wpływa na realizacje celów szczegółowych 
LSR

0pkt- operacja wpływa na realizację 1 celu
 5pkt- operacja wpływa na realizację 2 celów
10pkt- operacja wpływa na realizację 3 lub więcej celów

SUMA PUNKTÓW: 
MAKSYMALNA LICZBA 
PUNKTÓW DO ZDOBYCIA 80 WSKAŹNIK PROCENTOWY ZDOBYTYCH 

PUNKTÓW *
                                                                                     

                                                                                             ………………………….……………………………….
                                                                                                                            (Czytelny podpis członka Rady)



DLA WNIOSKODAWCÓW I OPERACJI ZGŁASZANYCH NA OBSZARZE LGD LASOVIA DO DZIAŁANIA „WDRAŻANIE LSR- TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW”
 (wypełniać pola wyłącznie na białym tle)

*   Aby operacja została uznana za zgodną z lokalnymi kryteriami musi uzyskać minimum 20%  z maksymalnej liczby punktów 
które może zdobyć w ramach oceny     

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO PROCEDURY OCENY I WYBORU OPERACJI   

Nazwa operacji:

Data przeprowadzenia 
oceny :

 

Nr operacji wg kolejności 
wpływu 

i data złożenia wniosku:  

Nazwa wnioskodawcy:  

Operacja w ramach 
działania PROW 2007-

2013:

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw
 Odnowa i rozwój wsi
 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty

Zgodność operacji w ramach działania „WDRAŻANIE LSR- TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW” 
z  lokalnymi kryteriami:

L.p
. Lokalne kryteria oceny operacji Sposób przydzielania punktacji

Przyznana 
ocena

1. Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji 
projektów 

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

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

0pkt- NIE
10pkt- TAK

3. Utworzenie w ramach realizacji operacji miejsc pracy

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

4. Zintegrowanie podmiotów z różnych sektorów LGD
0pkt- Operacja realizowana z udziałem 1 podmiotu,
5pkt- Operacja realizowana z udziałem 2 podmiotów
10pkt- Operacja realizowana z udziałem 3 lub więcej 
podmiotów

5. Operacja ma innowacyjny charakter Opkt- NIE
10pkt- TAK

6. Operacja zapewnia zintegrowanie zasobów obszaru 
LGD LASOVIA

0pkt- NIE
10pkt- TAK

7.
Działalność, której dotyczy operacja przyczynia się do 
promowania walorów regionu/obszaru działania LGD 
LASOVIA

0pkt- NIE
10pkt- TAK

8. Działalność której dotyczy operacja nie jest szkodliwa 
dla środowiska naturalnego

0pkt- jest szkodliwa
10pkt- nie jest szkodliwa

9. Operacja wpływa na realizacje celów szczegółowych 
LSR

0pkt- operacja wpływa na realizację 1 celu
 5pkt- operacja wpływa na realizację 2 celów
10pkt- operacja wpływa na realizację 3 lub więcej celów

SUMA PUNKTÓW: 
MAKSYMALNA LICZBA 
PUNKTÓW DO ZDOBYCIA 90 WSKAŹNIK PROCENTOWY ZDOBYTYCH 

PUNKTÓW *
                                                                                     

                                                                                             ………………………….……………………………….
                                                                                                                            (Czytelny podpis członka Rady)



DOŚWIADCZENIE BENEFICJENTA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTÓW

Lp
.

Nazwa 
realizowanego 

projektu lub jego 
ogólny zakres

Czas 
realizacji  
projektu

Miejsce  
realizacji  
projektu

Koszty  
realizacji  
projektu

Źródło 
finansowania/ 

program

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO PROCEDURY OCENY I WYBORU OPERACJI   



Specyfikacja wskaźników podlegających ocenie merytorycznej dla operacji zgłaszanych do działania 
„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”

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

1.
Wnioskodawca ma 
doświadczenie
w realizacji projektów

2.

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

3. Korzyści lub oddziaływanie 
operacji 

4. Zintegrowanie podmiotów z 
różnych sektorów LGD

5. Operacja ma innowacyjny 
charakter

6.

Operacja zapewnia 
zintegrowanie zasobów 
obszaru LGD LASOVIA

7.

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

8.

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

9.
Operacja wpływa na 
realizację celów 
szczegółowych LSR

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO PROCEDURY OCENY I WYBORU OPERACJI   



Specyfikacja wskaźników podlegających ocenie merytorycznej dla operacji zgłaszanych do działania 
„Wdrażanie LSR – Odnowa i rozwój wsi”

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

1.
Wnioskodawca ma 
doświadczenie
w realizacji projektów

2.

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

3. Korzyści lub oddziaływanie 
operacji 

4 Zintegrowanie podmiotów z 
różnych sektorów LGD

5. Operacja ma innowacyjny 
charakter

6

Operacja zapewnia 
zintegrowanie zasobów 
obszaru LGD LASOVIA

7.

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

8.
Operacja wpływa na 
realizację celów 
szczegółowych LSR



ZAŁĄCZNIK NR 10 DO PROCEDURY OCENY I WYBORU OPERACJI   

Specyfikacja wskaźników podlegających ocenie merytorycznej dla operacji zgłaszanych do działania 
„Wdrażanie LSR – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

1.
Wnioskodawca ma 
doświadczenie
w realizacji projektów

2.

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

3. Zintegrowanie podmiotów z 
różnych sektorów LGD

4 Operacja ma innowacyjny 
charakter

5.
Operacja zapewnia 
zintegrowanie zasobów 
obszaru LGD LASOVIA

6.

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

8.
Działalność, której dotyczy 
operacja, nie jest szkodliwa 
dla środowiska naturalnego

9.
Operacja wpływa na 
realizację celów 
szczegółowych LSR



ZAŁĄCZNIK NR 11 DO PROCEDURY OCENY I WYBORU OPERACJI   

Specyfikacja wskaźników podlegających ocenie merytorycznej dla operacji zgłaszanych do działania 
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Lp. Nazwa kryterium Opis wnioskodawcy

1. Wnioskodawca ma doświadczenie
w realizacji projektów

2.

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

3. Utworzenie w ramach realizacji 
operacji miejsc pracy

4. Zintegrowanie podmiotów z różnych 
sektorów LGD

5. Operacja ma innowacyjny charakter

6. 

Operacja zapewnia zintegrowanie 
zasobów obszaru LGD LASOVIA

7.

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

8.
Działalność, której dotyczy operacja, 
nie jest szkodliwa dla środowiska 
naturalnego

9. Operacja wpływa na realizację celów 
szczegółowych LSR



ZAŁĄCZNIK NR 12 DO PROCEDURY OCENY I WYBORU OPERACJI   

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie  przez Lokalną Grupę Działania  LASOVIA   36-147 

Niwiska  487  oraz  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Podkarpackiego,  al.  Cieplińskiego  4,  35-010 

Rzeszów, moich danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z ubieganiem się o 

przyznanie  pomocy__________/nazwa  działania/_________________,  realizowany  w  ramach  działania 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–

2013 – dla potrzeb niezbędnych do jego realizacji oraz dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926    z późn. zm.). 

Jednocześnie oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Działania LASOVIA 

36-147  Niwiska  487  oraz  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Podkarpackiego  

w Rzeszowie, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów. 

2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi wniosku oraz 

projektu. 

3. Mam prawo dostępu do wglądu moich danych osobowych i ich poprawiania


