Opis kryteriów wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie
danego kryterium dla projektów innych niż projekty grantowe.

L.
p

1.

2.

Kryterium

Uszczegółowienie kryterium/
Sposób oceny

Wnioskodawca zawarł we wniosku
informację o działaniach
ukierunkowanych na zaspokojenie
potrzeb grup defaworyzowanych ze
Operacje w
ramach wniosku względu na dostęp do rynku pracy,
określonych w LSR w ramach jednego
są dedykowane
projektu:
grupom
defaworyzowany - osób bezrobotnych – 5 pkt.
m
- ludzi młodych do 34 r.ż. – 5 pkt.
- osób powyżej 50 r.ż. – 5pkt.
- Nie spełniono warunków
określonych dla kryterium - 0 pkt.
Maksymalna ocena 15 pkt.
Operacja
Wnioskodawca we wniosku o
przewiduje
dofinansowanie (z uwzględnieniem
zastosowanie
załączników) zamieścił informację o
rozwiązań
planowanych rozwiązaniach w
proekologicznych zakresie ochrony środowiska lub/i
przeciwdziałania zmianom
w zakresie
klimatycznym
ochrony
środowiska lub /i Tak - 10 pkt.
przeciwdziałania Nie - 0 pkt.
zmianom
Maksymalna ocena - 10 pkt.

Uzasadnienie

Operacja przewiduje wsparcie osób z grup
defaworyzowanych zdefiniowanych w LSR ze
względu na dostęp do rynku pracy, tj. : - osób
bezrobotnych; -ludzi młodych do 34 roku życia,- osób
powyżej 50 roku życia w ramach jednego projektu.

Kryterium preferuje operacje, które bezpośrednio
przyczynią się do ochrony środowiska lub/ i klimatu
lub pośrednio uwzględnia technologie wpływające na
oszczędność energii lub ograniczenie emisji
szkodliwych substancji). Punktowane będą operacje
zawierające elementy ograniczające emisję
szkodliwych pyłów, zanieczyszczeń oraz odpadów.
Ochrona klimatu będzie wspierana przez
punktowanie wykorzystania w realizowanych
operacjach działań bądź technologii ograniczających

Źródło
danych/Rodzaj
dokumentów
potwierdzającyc
h
Informacje
zawarte we
wniosku o
dofinansowanie
wraz z
załącznikami.
Weryfikacja na
podstawie
załączników do
wniosku –
oświadczenie
Wnioskodawcy.
Informacje
zawarte we
wniosku o
dofinansowanie
wraz z
załącznikami.

Uwagi

Kryterium
nie dt.
podejmowa
nia i
rozwoju
działalności
gospodarcz
ej

-

klimatycznym

3.

4.

Wnioskodawca
korzystał ze
spotkań
konsultacyjno –
doradczych lub/i
doradztwa
indywidualnego
w biurze LGD

Wniosek jest
kompletny i
zawiera
wszystkie
wymagane
załączniki

Wnioskodawca korzystał ze spotkań
konsultacyjno – doradczych lub/i
doradztwa indywidualnego w biurze
LGD do ocenianego wniosku:
- korzystał z doradztwa
indywidualnego w biurze LGD i
spotkań konsultacyjno – doradczych
– 10 pkt.
- korzystał z doradztwa
indywidualnego w biurze LGD – 5 pkt.
- Nie spełniono warunków
określonych dla kryterium - 0 pkt.
Maksymalna ocena - 10 pkt.
Wniosek jest kompletny i
Wnioskodawca załączył do wniosku
komplet wszystkich wymaganych
załączników niezbędnych do realizacji
operacji.
Tak- 10 pkt.
Nie - 0 pkt.
Maksymalna ocena - 10 pkt.

zużycie wody, energii lub operacje zakładające
wykorzystanie lub promowanie rozwiązań opartych
na odnawialnych źródłach energii. W diagnozie
zidentyfikowano obszar LGD jako posiadający bardzo
dobre warunki do stosowania OZE. Kryterium
wspomaga osiągnięcie celów przekrojowych PROW.
Kryterium adekwatne do wskaźnika rezultatu
związanego z ochroną klimatu i środowiska.
Preferuje się operacje Wnioskodawców
korzystających z oferty doradztwa lub/ i spotkań
konsultacyjno - doradczych do ocenianego wniosku
prowadzonych przez biuro LGD. Dążenie do jak
najlepszej jakości wniosków, sprawnego
funkcjonowania biura i Rady, oceny większej ilości
wniosków przy zachowaniu tego samego czasu na
ocenę, skrócenie czasu oceny formalnej wniosków o
dofinansowanie.

Preferowane będą kompletne wnioski na operacje,
zawierające wszystkie wymagane załączniki do
wniosku o wsparcie. (Kompletność wniosku zostanie
zweryfikowana w oparciu o deklaracje
Wnioskodawcy zawarte we wniosku.) Kryterium
podyktowane dążeniem do jak najlepszej jakości
wniosków, sprawnego funkcjonowania biura i Rady,
oceny większej ilości wniosków przy zachowaniu tego
samego czasu na ocenę, skrócenie czasu oceny
wniosków o dofinansowanie.

Informacje
zawarte we
wniosku o
Dofinansowanie.
Informacja
zostanie
zweryfikowana
na podstawie
rejestru
doradztwa
przekazanego na
posiedzenie
Rady LGD.

Kryterium
techniczne

Informacje
zawarte we
wniosku o
dofinansowanie
wraz z
załącznikami.

Kryterium
techniczne

5.

6.

7.

Operacja będzie
realizowana w
miejscowościach
zamieszkałych
przez mniej niż 5
tyś.
mieszkańców

Operacja zakłada
wkład własny
wnioskodawcy
przekraczający
intensywność
pomocy

Wnioskodawca
jest osobą z
grupy
defaworyzowane
j

Wnioskodawca we wniosku zamieścił
informację o realizowanej operacji w
miejscowości zamieszkałej przez
mniej niż 5 tys. mieszkańców
Tak - 10 pkt.
Nie - 0 pkt.
Maksymalna ocena – 10 pkt.
Wnioskodawca we wniosku o
dofinansowanie (z uwzględnieniem
załączników) zamieścił informację o
wysokości wkładu własnego
przewyższającego intensywność
pomocy minimum o 5%
Tak - 10 pkt.
Nie - 0 pkt.
Maksymalna ocena – 10 pkt.

Wnioskodawca rozpoczynający lub
rozwijający działalność gospodarczą
załączył dokument potwierdzający
przynależność do grupy
defaworyzowanej
Tak - 10 pkt.
Nie - 0 pkt.
Maksymalna ocena 10 pkt.

Preferowane są operacje realizowane w
miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys.
mieszkańców, w zakresie infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej, kulturalnej lub drogowej gwarantującej
spójność terytorialną w zakresie włączenia
społecznego.
Kryterium preferuje operacje, w których
przewidziano wkład własny na poziomie
przekraczającym intensywność pomocy ze względu
na duże zainteresowanie pozyskaniem środków w
zakresie rozwijania działalności przy ograniczonych
środkach zabezpieczonych na ten cel.

Operacja przewiduje wsparcie osób ze
zdefiniowanych w LSR grup defaworyzowanych tj. :
- osób bezrobotnych;
- ludzi młodych do 34 roku życia,
- osób powyżej 50 roku życia,

Kryterium
techniczne
dotyczy
zakresów
§2 ust.1 pkt
6i7
Rozporządz
enia LSR
Informacje
Kryterium
zawarte we
techniczne
wniosku o
dot. firm
dofinansowanie rozwijających
wraz z
działalność
załącznikami.
Informacje
zawarte we
wniosku o
dofinansowanie
wraz z
załącznikami.

Informacje
zawarte we
wniosku o
dofinansowanie
wraz z
załącznikami.
Weryfikacja na
podstawie
załączników do
wniosku –
zaświadczenie z
PUP,
oświadczenie o
nr PESEL.

Dot. firm
rozpoczynaj
ących lub
rozwijający
ch
działalność

8.

9.

10.

11.

Wnioskodawca
jest Organizacją
Pozarządową

Wnioskodawca
jest członkiem
organizacji
pozarządowej

Operacja zakłada
wykorzystanie
lokalnych
zasobów

Operacja zakłada
rozwiązania
innowacyjne

Wnioskodawca we wniosku o
dofinansowanie (z uwzględnieniem
załączników) wykaże , iż jest
organizacją pozarządową
Tak - 10 pkt. ; Nie – 0 pkt.
Maksymalna ocena 10 pkt.
Wnioskodawca we wniosku o
dofinansowanie (z uwzględnieniem
załączników) zamieścił informację o
członkostwie w organizacji
pozarządowej
Tak- 10 pkt.
Nie - 0 pkt.
Maksymalna ocena 10 pkt.
Wnioskodawca we wniosku o
dofinansowanie (z uwzględnieniem
załączników) zamieścił informację o
realizacji operacji wskazującej na:
- wykorzystanie lokalnych zasobów –
5 pkt. i/lub
- wykorzystanie marki lokalnej Krasna
Chata - 10 pkt.
Operacji nie zakłada wykorzystania
lokalnych zasobów ani wykorzystanie
marki lokalnej - 0 pkt.
Maksymalna ocena 15 pkt.
Operacja zakłada rozwiązania
innowacyjne w zakresie
wprowadzenia na obszarze LGD
nowych lub ulepszonych usług a także

Preferowane operacje, których wnioskodawcą jest
organizacja pozarządową, co gwarantuje większy
dostęp społeczeństwa do realizowanych operacji.

Kryterium preferuje operacje, realizowane przez
Wnioskodawców, którzy są członkami organizacji
pozarządowej. Kryterium podyktowane dążeniem do
pobudzenia aktywności i poszerzenia dialogu
społecznego, nawiązania więzi lokalnych,
wzmocnienia umiejętności działania dla realizacji
wspólnych celów związanych z realizacją LSR.
Preferowane będą operacje/działalności zakładające
wykorzystanie lokalnych zasobów obszaru objętego
Lokalną Strategią Rozwoju. Lokalne zasoby - ludzkie,
surowcowe, gospodarcze i inne. Kryterium obejmuje
wsparcie dla działalności, które przewidują rozwój
przetwórstwa na obszarze LSR. Przyznanie punktów
w tym kryterium będzie możliwe jeżeli
wnioskodawca szczegółowo opisze i wyjaśni na czym
będzie polegało wykorzystanie lokalnych zasobów
oraz wykorzystanie marki lokalnej Krasna Chata
(regulamin korzystania z lokalnej marki na stronie
www.krasnachata.org)
Innowacyjność zostanie uznana wówczas jeśli
beneficjent oświadczy, że innowacyjny produkt lub
usługa nie jest oferowany na terenie LGD, pod
warunkiem jednak, że oświadczenie to jest

Informacje
zawarte we
wniosku o
dofinansowanie
wraz z
załącznikami.
(wypis z
właściwego
rejestru).
Informacje
zawarte we
wniosku o
dofinansowanie
wraz z
załącznikami
(potwierdzenie
o członkostwie).

Kryterium
nd.
Podejmowa
nia i
rozwoju
działalności
gospodarcz
ej

Kryterium
techniczne

Weryfikacja
zapisów
zawartych we
wniosku o
dofinansowanie
wraz z
załącznikami.

-

Informacje
zawarte we
wniosku o
dofinansowanie

Kryterium
dotyczy
zakresu
operacji z §

nowatorskich rozwiązań
organizacyjnych w zakresie
wykorzystania lokalnych zasobów –
10 pkt.
- operacja nie zakłada rozwiązań
innowacyjnych - 0 pkt.
Maksymalna ocena 10 pkt.

12.

Tworzenie
nowych miejsc
pracy

Realizacja operacji spowoduje
utworzenie, w przeliczeniu na pełne
etaty średnioroczne:
- 2 miejsca pracy – 10 pkt.,

udokumentowane opinią o innowacyjności, która
została wystawiona wyłącznie przez: 1. Jednostkę
naukową w rozumieniu art. 2, pkt. 9 z wyłączeniem
lit. f) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn.
zm.), tj. jednostką naukową – prowadzącą w sposób
ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, taką
jak: a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w
rozumieniu statutów tych uczelni, b) jednostki
naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii
Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.), c) instytuty
badawcze, d) międzynarodowe instytuty naukowe
utworzone na podstawie odrębnych przepisów,
działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, e)
Polską Akademię Umiejętności, lub 2. Centrum
badawczo-rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia
30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, z
późn. zm.), lub 3. Stowarzyszenie naukowotechniczne o zasięgu ogólnopolskim, lub
regionalnym, którego zakres działania jest związany z
inwestycją będącą przedmiotem projektu. lub 4.
Organizację zrzeszającą przedsiębiorców o zasięgu
co najmniej obszaru LGD. W przypadku, gdy
innowacyjność nie zostanie wskazana w projekcie lub
oświadczenie przedsiębiorcy nie będzie odpowiednio
udokumentowane oceniający przyzna 0 punktów w
tym zakresie.
Preferowane są te operacje, które przewidują
utworzenie większej liczby miejsc pracy niż
wymagane minimum. Wymagane minimum dotyczy
utworzenia 1 miejsca pracy. Dodatkowo premiowane

wraz z
załącznikami.

2 ust.1
pkt.2 lit
a,b,c
Rozporządz
enia LSR

Informacje
zawarte we
wniosku o
dofinansowanie

Kryterium
dotyczy
zakresu
operacji z §

- od 1,5- 2 miejsc pracy – 5 pkt.
W tym zatrudnienie z grupy
defaworyzowanej – 5 pkt./w
przeliczeniu na pełny etat
Maksymalna ocena 20 pkt.

13.

14.

15.

Operacja zakłada
rozwój
ogólnodostępnej
infrastruktury
turystycznej,
rekreacyjnej i
kulturalnej
obszaru

Operacja zakłada
utworzenie
nowych
produktów
turystycznych na
obszarze LSR

Zaplanowane
działania
informacyjne

Operacja zakłada rozwój
ogólnodostępnej infrastruktury
turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej
obszaru
Tak – 10 pkt.; Nie – 0 pkt.
Maksymalna ocena 10 pkt.
Operacja zakłada
-rozwój i tworzenie nowych
produktów turystycznych w oparciu o
innowacyjne pomysły, lokalne
tradycje w tym kulinarne oraz lokalne
zasoby– 10 pkt.
- utworzenie produktów
turystycznych poprawiających ofertę
turystyczną tworzoną w oparciu o
szlak Greenways Dziedzictwo
Wschodu i trasę wschodniego szlaku
rowerowego Green Velo – 5 pkt.
- nie spełnia w/w kryteriów - 0 pkt.
Maksymalna ocena 15 pkt.
Operacja w opisie przewiduje
- upowszechnianie informacji
dotyczącej realizacji operacji wraz z

operacje, które przewidują wsparcie osób z grup
defaworyzowanych zdefiniowanych w LSR ze względu
na dostęp do rynku pracy, tj. : - osób bezrobotnych; ludzi młodych do 34 roku życia,- osób powyżej 50
roku życia, Kryterium istotne z punktu rozwoju
gospodarczego obszaru LSR.
Preferencja dla operacji, które przewidują rozwój
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru

Preferowane operacje, które dotyczą rozwoju i
tworzenia nowych produktów turystycznych w
oparciu o innowacyjne pomysły, lokalne tradycje w
tym kulinarne oraz lokalne zasoby, wzbogacających
ofertę turystyczną na istniejących i tworzonych
szlakach rowerowych (Wschodni Szlak Rowerowy
Green Velo i Greenways Dziedzictwo Wschodu) na
obszarze LSR.

Preferencja dla operacji, w których zaplanowano
działania informacyjne oraz promocyjne o źródłach
finansowania operacji. Kryterium różnicujące

wraz z
załącznikami.
Weryfikacja na
podstawie
załączników do
wniosku –
oświadczenie
Wnioskodawcy
Informacje
zawarte we
wniosku o
dofinansowanie
wraz z
załącznikami.

2 ust.1
pkt.2 lit
a,b,c
Rozporządz
enia LSR

Kryterium
dotyczy
zakresu
operacji z §
2 ust.1
pkt.6
Rozporządz
enia LSR

Informacje
zawarte we
wniosku o
dofinansowanie
wraz z
załącznikami.

Kryterium
dotyczy
realizacji
przedsięwzi
ęcia 2.6 LSR

Informacje
zawarte we
wniosku o

Kryterium
techniczne

i promocyjne o
źródłach
finansowania

podaniem źródła finansowania
zawierającą logo i informację o LGD
podczas realizacji operacji, na
publikowanych materiałach i stronie
internetowej wnioskodawcy –15 pkt.
- upowszechnianie informacji
dotyczącej realizacji operacji wraz z
podaniem źródła finansowania
zawierającą logo i informację o LGD
na stronie internetowej
wnioskodawcy i w prasie lokalnej – 10
pkt.
- upowszechnianie informacji
dotyczącej realizacji operacji wraz z
podaniem źródła finansowania
zawierającą logo i informację o LGD
na stronie internetowej
wnioskodawcy - 5 pkt.
- Nie spełniono warunków
określonych dla kryterium - 0 pkt.
Maksymalna ocena 15 pkt.

podyktowane dążeniem do wzrostu
rozpoznawalności LGD na obszarze wdrażania
Lokalnej Strategii Rozwoju.

dofinansowanie
wraz z
załącznikami

