
 
Propozycja zmiany Kryteriów wyboru operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Eurogalicja” w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023: 

 

 

1. Wykaz kryteriów wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Eurogalicja” w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 - Cel ogólny nr 1: Poprawa komfortu życia mieszkańców obszaru LGD 

„EUROGALICJA” i wzmocnienie kapitału społecznego do 2023 r. 

 

Lp. 
Kryterium lokalne 

oceny operacji 
Opis kryterium lokalnego oceny operacji Punktacja Sposób oceny Uwagi: 

1 

Zaplecze 

planowanej 

operacji i gotowość 

do jej realizacji 

Preferuje Wnioskodawców posiadających zasoby 

(kadrowe, rzeczowe, finansowe) niezbędne do 

prawidłowej realizacji planowanej operacji oraz 

przedłożyli kompletną 

dokumentację zawierającą wszystkie dokumenty, w tym 

oferty, projekty budowlane, kosztorysy, zgody, 

pozwolenia, opinie niezbędne do realizacji tej operacji. 

Należy opisać zasoby – zaplecze planowanej operacji 

będące w dyspozycji Wnioskodawcy. 

 

- zasoby kadrowe (doświadczenie osób w realizacji 

planowanych przedsięwzięć) – 1 pkt 

- zasoby rzeczowe i finansowe – 2 pkt 

- wnioskodawca posiada komplet uprawomocnionej 

dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia prac 

budowlanych (jeśli dotyczy) – 2 pkt   

 

W powyższej kategorii wnioskodawca musi uzyskać 

min 1 pkt 

 

1 lub 2 lub 

3 lub 4 lub 

5 pkt 

 

 

Weryfikacja na podstawie 

złożonego wniosku wraz z 

załącznikami. 

- 
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2 

Wsparcie grup 

defaworyzowanych 

Preferuje operacje przewidujące wsparcie grup 

defaworyzowanych zdefiniowanych w LSR. 

Zdefiniowane grupy defaworyzowane to:  

 osoby bezrobotne do 25 r.ż., z brakiem lub 

krótkim doświadczeniem zawodowym (do 2 lat),  

 osoby bezrobotne z niskim poziomem 

wykształcenia (średnim i niższym),  

 seniorzy,  

 osoby niepełnosprawne. 

 

 

- operacja nie przewiduje wsparcia grup 

defaworyzowanych – 0 pkt. 

- operacja przewiduje wsparcie grup defaworyzowanych 

– 5 pkt. 

0 lub 5 pkt 

Weryfikacja na podstawie 

złożonego wniosku wraz z 

załącznikami. 

Propozycja 

wyszczególnienia 

grup 

defaworyzowanych 

zdefiniowanych w 

LSR 

3 

Wkład własny 

Preferuje operacje, dla których wkład własny 

Wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy 

określoną w PROW 2014-2020. 

 

- wkład własny Wnioskodawcy nie przekracza 

intensywności pomocy – 0 pkt. 

- wkład własny Wnioskodawcy przekracza wymagany 

wkład minimalny o 5%– 2 pkt. 

- wkład własny Wnioskodawcy przekracza wymagany 

wkład minimalny o 10%– 4 pkt. 

- wkład własny Wnioskodawcy przekracza wymagany 

wkład minimalny o 20% lub więcej– 6 pkt. 

 

0 lub 2 lub 

4 lub 6 pkt 

 

 

Weryfikacja na podstawie 

złożonego wniosku wraz z 

załącznikami. 

- 

4 

Innowacyjność 

operacji 

Preferuje operacje innowacyjne w skali co najmniej 

obszaru LSR. Innowacyjność  rozumiana  jest jako 

wdrożenie nowego na tym obszarze lub znacząco 

udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji 

lub nowego sposobu wykorzystywania lub 

zmobilizowania istniejących zasobów lokalnych – 

przyrodniczych, historycznych, kulturalnych i 

0 lub 2 lub 

3 lub 5 pkt 

Weryfikacja na podstawie 

złożonego wniosku wraz z 

załącznikami. 

Propozycja 

usunięcia 

kryterium  
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społecznych. 

 

Produkt lub usługa charakteryzuje się nowością ze 

względu na posiadane przez nie nowe cechy i 

funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych: 

- operacja nie wykazuje cech innowacyjnych – 0 pkt 

- na rynku lokalnym obszaru LSR – 2 pkt 

-  na rynku regionalnym  - 3 pkt 

-  na rynku krajowym – 5 pkt 

 

 

 

5 

4 

Czas realizacji 

operacji 

Preferuje operacje, które realizowane będą do 12 

miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie 

operacji. 

 

- operacja będzie realizowana przez okres powyżej 12 

miesięcy – 0 pkt. 

- operacja będzie realizowana przez okres do 12 miesięcy 

– 2 5 pkt. 

 

 

0 lub 2 5 

pkt 

Weryfikacja na podstawie 

złożonego wniosku wraz z 

załącznikami. 

Propozycja 

zwiększenia 

punktacji w 

ramach kryterium z 

2 pkt do 5 pkt 

6 

5 

Lokalizacja 

operacji 

Preferuje się operacje realizowane na terenie 

miejscowości o liczbie mieszkańców mniejszej niż 2,5 

tys. osób (według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., tj. 

zameldowanych na pobyt stały i czasowo). 

 

- projekt realizowany na obszarze miejscowości o liczbie 

mieszkańców powyżej 2,5 tyś. osób – 0 pkt. 

- projekt realizowany na obszarze miejscowości o liczbie 

mieszkańców równej lub poniżej 2,5 tyś. osób – 4 6 pkt. 

 

0 lub 4 6 

pkt 

Weryfikacja na podstawie 

złożonego wniosku wraz z 

załącznikami. 

Propozycja 

zwiększenia 

punktacji w 

ramach kryterium z 

4 pkt do 6 pkt 

7 

6 

Liczba osób 

korzystających z 

efektów realizacji 

Preferowane będą operacje, z których skorzysta 

bezpośrednio po zakończeniu realizacji operacji co 

najmniej 300 osób. 

2 lub 4 lub 

6 pkt 

 

Weryfikacja na podstawie 

złożonego wniosku wraz z 

- 
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projektu  

- do 150 osób - 2 pkt. 

- od 151 do 300 osób – 4 pkt. 

- powyżej 300 osób – 6 pkt. 

 

załącznikami. 

8 

7 

Wzrost funkcji 

rekreacyjnych 

obszaru LSR 

Preferuje się operacje skierowane na rozwój funkcji 

rekreacyjnych obszaru LSR. Rekreacja rozumiana jako 

forma działania wybrana dobrowolnie przez człowieka 

ze względu na osobiste zainteresowania i dla 

odpoczynku; podejmowana poza obowiązkami 

zawodowymi, społecznymi i domowymi, w czasie 

wolnym od pracy. 

 

- operacja nie jest skierowana  na rozwój funkcji 

rekreacyjnych  obszaru LSR – 0 pkt 

- operacja skierowana na rozwój funkcji rekreacyjnych 

obszaru LSR – 3 pkt 

 

0 lub 3 pkt 

Weryfikacja na podstawie 

złożonego wniosku wraz z 

załącznikami. 

- 

9 

8 

Wpływ operacji na 

wzrost integracji 

lokalnej 

Preferuje się operacje skierowane na wzrost integracji 

społecznej mieszkańców obszaru objętego Lokalną 

Strategią Rozwoju. 

 

- operacja dotyczy obszaru jednej miejscowości 

wchodzącej w skład obszaru LGD – 1 pkt 

- operacja dotyczy co najmniej  2 miejscowości z  

obszaru jednej gminy wchodzącej w skład obszaru LGD 

– 2 pkt 

- operacja dotyczy obszaru więcej niż jednej gminy 

wchodzącej w skład obszaru  LGD – 4 pkt 

 

1 lub 2 lub 

4 pkt 

Weryfikacja na podstawie 

złożonego wniosku wraz z 

załącznikami. 

- 

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie 

 

38 (40 w przypadku projektów związanych z 

pracami budowlanymi) 

- 

 

Minimalna liczba punktów niezbędnych do wyboru operacji 

16 - 



5 
 

2. Wykaz kryteriów wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Eurogalicja” w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 - Cel ogólny nr 2: Wzrost aktywności gospodarczej obszaru LSR na rzecz 

konkurencyjności i zatrudnienia do 2023 r. (przedsiębiorczość - zakładanie działalności gospodarczej) 

 

Lp. 
Kryterium lokalne 

oceny operacji 
Opis kryterium lokalnego oceny operacji Punktacja Sposób oceny Uwagi: 

1 Kwalifikacje i 

doświadczenie 

wnioskodawcy 

Preferuje wnioskodawców posiadających kwalifikacje 
i/lub doświadczenie w branży, w której chcą założyć 
przedsiębiorstwo. Należy udokumentować 
kwalifikacje i/lub doświadczenie i opisać powiązanie 
z planowaną operacją. 

- brak kwalifikacji i doświadczenia - 0 pkt 
- wnioskodawca wykazał kwalifikacje - 1 pkt 
-  wnioskodawca wykazał doświadczenie - 1 pkt 

 

0 lub 1 lub 

2 pkt 

 

 

Weryfikacja na podstawie 

złożonego wniosku wraz z 

załącznikami. 

- 

2 Dodatkowe 

miejsca pracy 

(pełne etaty) 

Preferuje operacje przyczyniające się do utworzenia 
większej liczby miejsc pracy niż minimum zakładane 
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego PROW na 
lata 2014-2020. 

 
- brak tworzenia dodatkowych miejsc pracy - 0 pkt 
-  utworzenie 1 dodatkowego miejsca pracy - 4 pkt 

- utworzenie 2 dodatkowych miejsc pracy – 6 pkt 

- utworzenie 3 lub więcej dodatkowych miejsc pracy – 
8 pkt 

Jako dodatkowe miejsce pracy nie traktuje się osoby 
podejmującej indywidualną działalność gospodarczą 

(Wnioskodawca)  
 

0 lub 4 lub 

6 lub 8 pkt 

 

 

Weryfikacja na podstawie 

złożonego wniosku wraz z 

załącznikami. 

- 
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3 Wsparcie grup 

defaworyzowanych 
Preferuje operacje, których wnioskodawca lub osoba 
planowana do zatrudnienia w wyniku realizacji tej 
operacji należy do grup defaworyzowanych ze 
względu na dostęp do rynku pracy zdefiniowanych w 
LSR. Wykazać przynależność do co najmniej jednej 
niżej wymienionej grupy defaworyzowanej ze 

względu na dostęp do rynku pracy. Zdefiniowane 
grupy defaworyzowane to:  

 osoby bezrobotne do 25 r.ż. z brakiem lub 
krótkim doświadczeniem zawodowym (do 2 
lat), 

 osoby bezrobotne z niskim poziomem 

wykształcenia (średnim i niższym), 
 osoby niepełnosprawne. 

- operacja nie przewiduje zatrudnienia / 

samozatrudnienia osoby z ww. grup - 0 pkt 
 - operacja przewiduje zatrudnienie / samozatrudnienie 

co najmniej 1 osoby z ww. grup - 5 pkt 

0 lub 5 pkt 

Weryfikacja na podstawie 

złożonego wniosku wraz z 

załącznikami. 

Propozycja 

doprecyzowania zapisu 

dotyczącego grup 

defaworyzowanych 

zdefiniowanych w LSR 

4 Innowacyjność 
operacji 

 

Preferuje operacje innowacyjne co najmniej w skali 
obszaru LSR. Kryterium odnosi się do innowacyjności 
technologicznej definiowanej jako nowy produkt, 

nowe urządzenie lub wyposażenie które mogą 
powstać na bazie technologicznej zmiany stworzonej 
przez wynalazcę i które są wykorzystywane 
komercyjnie. Pod pojęciem innowacji technologicznej 
można także uznać innowację w produkcie, 
stanowiącą wszelką zmianę polegającą na 

udoskonaleniu wyrobu już produkowanego, bądź na 
rozszerzeniu struktury asortymentowej o nowy 
produkt, a następnie wprowadzeniu go na rynek oraz 
innowację w procesie wytwórczym będącą zmianą w 
stosowanych metodach wytwórczych. 

Preferuje operacje innowacyjne co najmniej w skali 

0 lub 2 lub 

5 pkt 

Weryfikacja na podstawie 

złożonego wniosku wraz z 

załącznikami, polegać 

będzie na porównaniu 

planowanej do 

uruchomienia innowacyjnej 

usługi lub produktu z 

dostępnymi na danym rynku 

(obszar LSR lub obszar 

kraju)  istniejącymi 

produktami lub usługami. 

 

Propozycja 

doprecyzowania kryterium 

promującego 

innowacyjność 

produktową oraz sposób 

oceny 
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obszaru LSR. Kryterium odnosi się wyłącznie do 
innowacyjności w ujęciu produktowym rozumianej 
jako nowy lub znacząco ulepszony produkt lub usługa.  

-  operacja nie jest innowacyjna - 0 pkt 
-  operacja jest innowacyjna w skali obszaru LSR - 2 

pkt 

- operacja jest innowacyjna co najmniej w skali całego 
kraju - 5 pkt 

 

 

5 Czas realizacji 
operacji 

Preferuje operacje, które realizowane będą do 12 

miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie 

operacji. Dołączyć harmonogram działań 

przewidzianych w projekcie. 

 

- operacja będzie realizowana przez okres powyżej 12 

miesięcy - 0 pkt 
- operacja będzie realizowana przez okres do 12 

miesięcy - 2 pkt 

0 lub 2 pkt 

Weryfikacja na podstawie 

złożonego wniosku wraz z 

załącznikami. 

- 

6 Wpływ operacji na 

poprawę stanu 

środowiska 

naturalnego lub 

klimatu obszaru 

LSR  

Preferuje się operacje mające pozytywny wpływ na 

stan środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR. 

Przez operacje mające pozytywny wpływ na stan 

środowiska naturalnego rozumie się operacje 

zmniejszające emisję hałasu, zanieczyszczeń lub 

promieniowania poprzez modernizację 

dotychczasowego źródła emisji lub zastąpienie go 

innym urządzeniem, maszyną, środkiem transportu 

lub rozwiązaniem technicznym. 

- operacja nie ma pozytywnego wpływu na stan 

środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR – 0 

pkt 
- operacja ma pozytywny wpływ na stan środowiska 

naturalnego lub klimat obszaru LSR – 5 pkt 

 

Ocena 0 lub 5 pkt 

0 lub 5 pkt 

Weryfikacja na podstawie 

złożonego wniosku wraz z 

załącznikami. 

Propozycja usunięcia 

kryterium  
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7 Okres 

zameldowania na 

obszarze objętym 

LSR 

Preferuje się projekty Wnioskodawców, którzy 

posiadają zameldowanie na obszarze objętym LSR 

przez okres dłuższy niż 2 lata liczony od daty złożenia 

wniosku o przyznanie pomocy do LGD. Obszar objęty 

LSR obejmuje Gminy: Trzebownisko, Głogów 

Małopolski., Czarna, Sokołów Małopolski., Kamień 

oraz Krasne. 

 

- Wnioskodawca jest zameldowany na obszarze 

objętym LSR krócej niż 2 lata liczone od daty 

złożenia wniosku o przyznanie pomocy do LGD - 0 

pkt 
- Wnioskodawca jest zameldowany na obszarze 

objętym LSR przez okres 2 lat lub dłużej, liczone od 

daty złożenia wniosku o przyznanie pomocy do 

LGD - 6 pkt  

0 lub 6 pkt 

Weryfikacja na podstawie 

złożonego wniosku wraz z 

załącznikami 

(zaświadczenie z właściwej 

Ewidencji Ludności). 

- 

8 Wnioskodawca 

zamierza 

rozpocząć 

działalność w 

branży uznanych 

jako priorytetowe  

Preferuje się projekty które umożliwią rozpoczęcie 

działalności w branżach uznanych za priorytetowe. Są 

to PKD: 32.30.Z; 30.12.Z; 38.22.Z; 38.11.Z; 38.12.Z; 

41.10.Z; 55.20.Z; 55.10.Z; 77.21.Z; 81.30.Z; 93.13.Z; 

93.21.Z; 71.11.Z; 86.90.A; 87.10.Z; 62.03.Z; 62.09.Z 

 

0 pkt – planowana operacja nie dotyczy branży 

uznanej jako priorytetowa  

4 pkt - planowana operacja dotyczy branży uznanej 

jako priorytetowa 

 

0 lub 4 pkt 

Weryfikacja na podstawie 

złożonego wniosku wraz z 

załącznikami. 

- 

9 Miejsce realizacji 

operacji 

Preferuje się operacje realizowane na terenie 

miejscowości o liczbie mieszkańców mniejszej niż 2,5 

tys. osób (według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., 

tj. zameldowanych na pobyt stały i czasowo). 

 

- projekt realizowany na obszarze miejscowości o 

liczbie mieszkańców powyżej 2,5 tyś. osób – 0 pkt. 

- projekt realizowany na obszarze miejscowości o 

 

0 lub 2 5pkt 

Weryfikacja na podstawie 

złożonego wniosku wraz z 

załącznikami. 

Propozycja zwiększenia 

punktacji w ramach 

kryterium z 2 pkt do 5 pkt 



9 
 

liczbie mieszkańców równej lub poniżej 2,5 tyś. 

osób – 2 5 pkt. 

 

10 Poziom bezrobocia Preferowane będą projekty dotyczące rozpoczęcia 

działalności na terenie gminy w której wskaźnik 

bezrobocia na koniec roku poprzedzającego termin 

złożenia wniosku był wyższy od wskaźnika 

bezrobocia w województwie.  

 

Wsk. bezrobocia w gminie w której wnioskodawca 

zamierza podjąć działalność gospodarczą jest 

mniejszy lub równy od średniej wojewódzkiej za rok 

poprzedzający złożenie wniosku – 0 pkt 

Wsk. bezrobocia w gminie w której wnioskodawca 

zamierza podjąć działalność gospodarczą jest wyższy 

od średniej wojewódzkiej za rok poprzedzający 

złożenie wniosku – 3 pkt 

0 lub 3 pkt 

Dane GUS, publikacje 

urzędów pracy 

Propozycja usunięcia 

kryterium 

11 

10 

Wpływ operacji na 

gospodarczą 

atrakcyjność 

obszaru LSR 

Preferowane będą operacje mające istotne znaczenie 

dla gospodarczej atrakcyjności obszaru LSR.  

- operacja jest wynikiem wdrażania własnych lub 

zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych  

(B+R) – 2 pkt 

- wnioskodawca przedstawił co najmniej 2 

zobowiązania do współpracy (np. listy intencyjne, 

deklaracje współpracy) dotyczące nabywania 

produktów i usług, których produkcję/świadczenia 

uruchomione zostaną w ramach operacji - 4 pkt. 

- wnioskodawca przedstawił co najmniej 4 

zobowiązania do współpracy (np. listy intencyjne, 

deklaracje współpracy) dotyczące nabywania 

produktów i usług, których produkcję/świadczenia 

uruchomione zostaną w ramach operacji - 6 pkt 

- wnioskodawca przedstawił co najmniej 6 

zobowiązań do współpracy (np. listy intencyjne, 

deklaracje współpracy) dotyczące nabywania 

0 lub 2 lub 

4 lub 6 lub 

8 pkt 

Weryfikacja na podstawie 

złożonego wniosku wraz z 

załącznikami. 

Przedstawione dokumenty 

nie mogą być starsze niż 3 

miesiące przed datą złożenia 

do biura LGD Wniosku o 

przyznanie pomocy. 

Złożone dokumenty 

dotyczyć muszą produktów 

lub usług  których dotyczy 

zakres rzeczowy operacji. 

Propozycja usunięcia 

kryterium dotyczącego 

wdrażania własnych lub 

zakupionych prac 

badawczo rozwojowych 

(B+R) 
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produktów i usług, których produkcję/świadczenia 

uruchomione zostaną w ramach operacji - 8 pkt 

 

 

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie 

 

52 45 

 

 

Minimalna liczba punktów niezbędnych do wyboru operacji 

 
20 18 

 

 

 

3. Wykaz kryteriów wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Eurogalicja” w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 - Cel ogólny nr 2: Wzrost aktywności gospodarczej obszaru LSR na rzecz 

konkurencyjności i zatrudnienia do 2023 r.  (przedsiębiorczość - rozwój działalności gospodarczej) 

 

Lp. 
Kryterium lokalne 

oceny operacji 
Opis kryterium lokalnego oceny operacji Punktacja Sposób oceny Uwagi: 

1 Kwalifikacje i 

doświadczenie 

wnioskodawcy 

Preferuje wnioskodawców (w przypadku osoby fizycznej 
prowadzącej działalność gospodarczą) lub pracowników 
zatrudnionych na umowę o pracę w przedsiębiorstwie 
wnioskodawcy posiadających kwalifikacje i/lub 
doświadczenie w branży, w której chcą rozwijać 

przedsiębiorstwo. Należy udokumentować kwalifikacje 
i/lub doświadczenie i opisać powiązanie z planowaną 
operacją. 

- brak kwalifikacji i doświadczenia - 0 pkt 
- wnioskodawca wykazał kwalifikacje - 1 pkt 
-  wnioskodawca wykazał doświadczenie - 1 pkt 

0 lub 1 lub 

2 pkt 

 

Weryfikacja na 

podstawie złożonego 

wniosku wraz z 

załącznikami. 

 

Propozycja 

doprecyzowania zapisu 

kryterium  

2 Zasoby Wnioskodawca posiada niezbędne zasoby finansowe, 1 lub 2 lub Weryfikacja na Propozycja 
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odpowiednie do 

przedmiotu 

operacji 

techniczne i organizacyjne które umożliwiają prawidłową 
realizację operacji. 
- zasoby finansowe (Wnioskodawca wykazał posiadanie 

min. 30% środków finansowych na pokrycie kosztów 
kwalifikowalnych operacji) – 3 pkt. 

- zasoby techniczne (Wnioskodawca wykazał posiadanie 

zasobów technicznych związanych z zakresem operacji) – 
1 pkt 

- zasoby kadrowe i organizacyjne (Wnioskodawca na dzień 
składania wniosku posiada min. 1 zatrudnionego 
pracownika w wymiarze 1 pełnego etatu (nie wliczając 
właściciela prowadzącego indywidualną działalność 

gospodarczą) – 1 pkt. 

 

Wnioskodawca musi uzyskać min 1 punkt. 
 
Ocena od 1 do 5 pkt 

3 lub 4 lub 

5 pkt 

podstawie złożonego 

wniosku wraz z 

załącznikami. 

Jako dokumenty 

potwierdzające 

posiadanie zasobów 

finansowych 

wnioskodawcy uznaje 

się wyłącznie: 

 wyciąg z 

rachunku 

bankowego 

wnioskodawcy, 

 promesa 

kredytowa 

wydana przez 

bank. 

doprecyzowania 

sposobu oceny 

kryterium 

3 Dodatkowe 

miejsca pracy 

(pełne etaty) 

Preferuje operacje przyczyniające się do utworzenia 
większej liczby miejsc pracy niż minimum zakładane w 
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i 

trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. 
 
- brak tworzenia dodatkowych miejsc pracy - 0 pkt 
-  utworzenie 1 dodatkowego miejsca pracy - 4 pkt 

- utworzenie 2 dodatkowych miejsc pracy – 6 pkt 

- utworzenie 3 lub więcej dodatkowych miejsc pracy – 8 

pkt 

Jako dodatkowe miejsce pracy rozumie się zatrudnienie 
ponad obowiązkowy limit 1 osoby (na pełny etat)  
 

0 lub 4 lub 

6 lub 8 pkt 

 

Weryfikacja na 

podstawie złożonego 

wniosku wraz z 

załącznikami. 

- 

4 Wsparcie grup Preferuje operacje, których osoba planowana do 0 lub 5 pkt Weryfikacja na Propozycja 
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defaworyzowanych zatrudnienia w wyniku realizacji tej operacji należy do 
grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku 
pracy zdefiniowanych w LSR. Wykazać przynależność do 
co najmniej jednej niżej wymienionej grupy 
defaworyzowanej ze względu na dostęp do rynku pracy. 
Zdefiniowane grupy defaworyzowane to:  

 osoby bezrobotne do 25 r.ż. z brakiem lub krótkim 
doświadczeniem zawodowym (do 2 lat);  

 osoby bezrobotne z niskim poziomem 
wykształcenia (średnim i niższym);  

 osoby niepełnosprawne 

- operacja nie przewiduje zatrudnienia  osoby z ww. grup - 

0 pkt 
 - operacja przewiduje zatrudnienie  co najmniej 1 osoby z 

ww. grup - 5 pkt 

podstawie złożonego 

wniosku wraz z 

załącznikami. 

doprecyzowania zapisu 

dotyczącego grup 

defaworyzowanych 

zdefiniowanych w LSR 

5 Innowacyjność 
operacji 

 

Preferuje operacje innowacyjne co najmniej w skali 
obszaru LSR. Kryterium odnosi się wyłącznie do 
innowacyjności w ujęciu produktowym rozumianej jako 
nowy lub znacząco ulepszony produkt lub usługa.  

 

Preferuje operacje innowacyjne co najmniej w skali 

obszaru LSR. Kryterium odnosi się do innowacyjności 
technologicznej definiowanej jako nowy produkt, nowe 
urządzenie lub wyposażenie albo ulepszenie istniejących 
produktów lub procesów, które mogą powstać na bazie 
technologicznej zmiany stworzonej przez wynalazcę i które 
są wykorzystywane komercyjnie. Pod pojęciem innowacji 

technologicznej można także uznać innowację w 
produkcie, stanowiącą wszelką zmianę polegającą na 
udoskonaleniu wyrobu już produkowanego, bądź na 
rozszerzeniu struktury asortymentowej o nowy produkt, a 
następnie wprowadzeniu go na rynek oraz innowację w 
procesie wytwórczym będącą zmianą w stosowanych 

0 lub 2 lub 

5 pkt 

Weryfikacja na 

podstawie złożonego 

wniosku wraz z 

załącznikami, polegać 

będzie na porównaniu 

planowanej do 

uruchomienia 

innowacyjnej usługi lub 

produktu z dostępnymi 

na danym rynku (obszar 

LSR lub obszar kraju) z 

istniejącymi produktami 

lub usługami. 

 

Propozycja 

doprecyzowania 

kryterium promującego 

innowacyjność 

produktową oraz sposób 

oceny 
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metodach wytwórczych. 

-  operacja nie jest innowacyjna - 0 pkt 
-  operacja jest innowacyjna w skali obszaru LSR - 2 pkt 

-  operacja jest innowacyjna co najmniej w skali całego 
kraju - 5 pkt 

 

6 Czas realizacji 
operacji 

Preferuje operacje, które realizowane będą do 12 miesięcy 

od podpisania umowy o dofinansowanie operacji. Dołączyć 

harmonogram działań przewidzianych w projekcie. 

 

- operacja będzie realizowana przez okres powyżej 12 

miesięcy - 0 pkt 
- operacja będzie realizowana przez okres do 12 miesięcy – 

2 pkt 

 

0 lub 2 pkt Weryfikacja na 

podstawie złożonego 

wniosku wraz z 

załącznikami. 

- 

7 Wpływ operacji na 

poprawę stanu 

środowiska 

naturalnego lub 

klimatu obszaru 

LSR  

Preferuje się operacje mające pozytywny wpływ na stan 

środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR. Przez 

operacje mające pozytywny wpływ na stan środowiska 

naturalnego rozumie się operacje zmniejszające emisję 

hałasu, zanieczyszczeń lub promieniowania poprzez 

modernizację dotychczasowego źródła emisji lub 

zastąpienie go innym urządzeniem, maszyną, środkiem 

transportu lub rozwiązaniem technicznym. 

- operacja nie ma pozytywnego wpływu na stan środowiska 

naturalnego lub klimatu obszaru LSR – 0 pkt 

- operacja ma pozytywny wpływ na stan środowiska 

naturalnego lub klimat obszaru LSR – 6 pkt 

 

 

0 lub 6 pkt Weryfikacja na 

podstawie złożonego 

wniosku wraz z 

załącznikami. 

Propozycja usunięcia 

kryterium 

8 

7 

Wkład własny 

wnioskodawcy w 

finansowanie 

projektu 

Preferuje się projekty, w których wkład własny 

wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy określoną 

w Programie. Celem jest promowanie projektów 

angażujących środki inne niż środki Programu. W ramach 

kryterium oceniana będzie wielkość zaangażowanych 

środków własnych wnioskodawcy w ramach wymaganego 

0 lub 2 lub 

4 lub 6 pkt 

Weryfikacja na 

podstawie złożonego 

wniosku wraz z 

załącznikami. 

Propozycja wykreślenia 

daty w celu braku 

konieczności  

aktualizowania zapisu w 

przypadku zmiany 

rozporządzenia 
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wkładu własnego w realizację projektu. Premiowane będą 

projekty, w których wnioskodawcy deklarują wkład własny 

na poziomie wyższym niż minimalny określony w 

rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i 

trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 

 

- 0 pkt - wnioskodawca deklaruje wkład własny na 

minimalnym wymaganym poziomie 

- 2 pkt - deklarowany wkład własny jest wyższy od 

minimalnego o max 5 -10 % (włącznie) 

- 4 pkt - deklarowany wkład własny jest wyższy od 

minimalnego o wartość w przedziale od powyżej 

10 -15 % (włącznie) 

- 6 pkt - deklarowany wkład własny jest wyższy od 

minimalnego powyżej 15 % 

 

9 

8 

Wnioskodawca 

rozwija działalność 

w branży 

uznanych jako 

priorytetowe  

Preferuje się projekty które umożliwią rozpoczęcie 

działalności w branżach uznanych za priorytetowe. Są to 

PKD: 32.30.Z; 30.12.Z; 38.22.Z; 38.11.Z; 38.12.Z; 

41.10.Z; 55.20.Z; 55.10.Z; 77.21.Z; 81.30.Z; 93.13.Z; 

93.21.Z; 71.11.Z; 86.90.A; 87.10.Z; 62.03.Z; 62.09.Z 

 

0 pkt – planowana operacja nie dotyczy branży uznanej 

jako priorytetowa  

4 pkt - planowana operacja dotyczy branży uznanej jako 

priorytetowa 

 

0 lub 4 pkt Weryfikacja na 

podstawie złożonego 

wniosku wraz z 

załącznikami. 

- 

10 

9 

Miejsce realizacji 

operacji 

Preferuje się operacje realizowane na terenie miejscowości 

o liczbie mieszkańców mniejszej niż 2,5 tys. osób (według 

stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., tj. zameldowanych na 

0 lub 2 5 

pkt 

Weryfikacja na 

podstawie złożonego 

wniosku wraz z 

Propozycja zwiększenia 

punktacji w ramach 

kryterium z 2 pkt do 5 
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pobyt stały i czasowo). 

 

- projekt realizowany na obszarze miejscowości o liczbie 

mieszkańców powyżej 2,5 tyś. osób – 0 pkt. 

- projekt realizowany na obszarze miejscowości o liczbie 

mieszkańców równej lub poniżej 2,5 tyś. osób – 2 5 pkt.  

 

załącznikami. pkt 

11 

10 

Wpływ operacji na 

gospodarczą 

atrakcyjność 

obszaru LSR 

Preferowane będą operacje mające istotne znaczenie dla 

gospodarczej atrakcyjności obszaru LSR.  

- operacja jest wynikiem wdrażania własnych lub 

zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych  

(B+R) – 2 pkt 

- wnioskodawca przedstawił co najmniej 2 zobowiązania 

do współpracy (np. listy intencyjne, deklaracje 

współpracy) dotyczące nabywania produktów i usług, 

których produkcję/świadczenia uruchomione zostaną w 

ramach operacji - 4 pkt. 

- wnioskodawca przedstawił co najmniej 4 zobowiązania 

do współpracy (np. listy intencyjne, deklaracje 

współpracy) dotyczące nabywania produktów i usług, 

których produkcję/świadczenia uruchomione zostaną w 

ramach operacji - 6 pkt 

- wnioskodawca przedstawił co najmniej 6 zobowiązania 

do współpracy (np. listy intencyjne, deklaracje 

współpracy) dotyczące nabywania produktów i usług, 

których produkcję/świadczenia uruchomione zostaną w 

ramach operacji - 10 pkt 

 

 

0 lub 2 lub 

4 lub 6 lub 

8 lub 10 

lub12 pkt 

Weryfikacja na 

podstawie złożonego 

wniosku wraz z 

załącznikami. 

Przedstawione 

dokumenty nie mogą 

być starsze niż 3 

miesiące przed datą 

złożenia do biura LGD 

Wniosku o przyznanie 

pomocy. Złożone 

dokumenty dotyczyć 

muszą produktów lub 

usług  których dotyczy 

zakres rzeczowy 

operacji. 

Propozycja 

doprecyzowania 

sposobu oceny 

kryterium 

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie 

 

58 54  

 

Minimalna liczba punktów niezbędnych do wyboru operacji 

 

24 22  
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4. Wykaz kryteriów wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Eurogalicja” w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 -  Cel ogólny nr 3: Budowanie tożsamości lokalnej i trwałych więzi społecznych  

bazujących na zasobach dziedzictwa lokalnego do 2023 r. 

 

Lp. 
Kryterium lokalne 

oceny operacji 
Opis kryterium lokalnego oceny operacji Punktacja Sposób oceny Uwagi: 

1 

Zaplecze 

planowanej operacji 

i gotowość do jej 

realizacji 

Preferuje Wnioskodawców posiadających zasoby 

(kadrowe, rzeczowe, finansowe) niezbędne do 

prawidłowej realizacji planowanej operacji oraz 

przedłożyli kompletną dokumentację zawierającą 

wszystkie dokumenty, w tym oferty, projekty budowlane, 

kosztorysy, zgody, pozwolenia, opinie niezbędne do 

realizacji tej operacji. Należy opisać zasoby – zaplecze 

planowanej operacji będące w dyspozycji Wnioskodawcy. 

 

- zasoby kadrowe (doświadczenie osób w realizacji 

planowanych przedsięwzięć) – 1 pkt 

- zasoby rzeczowe i finansowe – 2 pkt 

- wnioskodawca posiada komplet uprawomocnionej 

dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia prac 

budowlanych (jeśli dotyczy) – 2 pkt 

 

1 lub 2 lub 

3 lub 4 lub  

5 pkt 

 

 

Weryfikacja na 

podstawie złożonego 

wniosku wraz z 

załącznikami. 

- 

2 

Wsparcie grup 

defaworyzowanych 

Preferuje operacje przewidujące wsparcie grup 

defaworyzowanych zdefiniowanych w LSR. Zdefiniowane 

grupy defaworyzowane to:  

 osoby bezrobotne do 25 r.ż., z brakiem lub 

krótkim doświadczeniem zawodowym (do 2 lat);  

 osoby bezrobotne z niskim poziomem 

wykształcenia (średnim i niższym);  

 seniorzy;  

 osoby niepełnosprawne. 

 

- operacja nie przewiduje wsparcia grup 

0 lub 5 pkt 

Weryfikacja na 

podstawie złożonego 

wniosku wraz z 

załącznikami. 

Propozycja 

doprecyzowania zapisu 

dotyczącego grup 

defaworyzowanych 

zdefiniowanych w LSR 
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defaworyzowanych – 0 pkt. 

- operacja przewiduje wsparcie grup defaworyzowanych – 

5 pkt. 

 

3 

Wkład własny 

Preferuje operacje, dla których wkład własny 

Wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy 

określoną w PROW 2014-2020. 

 

- wkład własny Wnioskodawcy nie przekracza 

intensywność pomocy – 0 pkt. 

- wkład własny Wnioskodawcy przekracza wymagany 

wkład minimalny o 5%– 2 pkt. 

- wkład własny Wnioskodawcy przekracza wymagany 

wkład minimalny o 10%– 4 pkt. 

- wkład własny Wnioskodawcy przekracza wymagany 

wkład minimalny o 20% lub więcej– 6 pkt. 

 

0 lub 2 lub 

4 lub 6 pkt 

 

 

Weryfikacja na 

podstawie złożonego 

wniosku wraz z 

załącznikami. 

- 

4 

Innowacyjność 

operacji 

Preferuje operacje innowacyjne w skali co najmniej 

obszaru LSR. Innowacyjność  rozumiana  jest jako 

wdrożenie nowego na tym obszarze lub znacząco 

udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub 

nowego sposobu wykorzystywania lub zmobilizowania 

istniejących zasobów lokalnych – przyrodniczych, 

historycznych, kulturalnych i społecznych. 

Produkt lub usługa charakteryzuje się nowością ze 

względu na posiadane przez nie nowe cechy i 

funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych: 

- na rynku lokalnym obszaru LSR – 2 pkt 

-  na rynku regionalnym  - 3 pkt 

- na rynku krajowym – 5 pkt 

Operacja nie wykazuje cech innowacyjnych – 0 pkt 

 

0 lub 2 lub 

3 lub 5 pkt 

Weryfikacja na 

podstawie złożonego 

wniosku wraz z 

załącznikami. 

Propozycja usunięcia 

kryterium 

5 
Czas realizacji 

operacji 

Preferuje operacje, które realizowane będą do 12 miesięcy 

od podpisania umowy o dofinansowanie operacji. 

 

0 lub 2 5 

pkt 

Weryfikacja na 

podstawie złożonego 

wniosku wraz z 

Propozycja 

zwiększenia punktacji 

w ramach kryterium z 
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- operacja będzie realizowana przez okres powyżej 12 

miesięcy – 0 pkt. 

- operacja będzie realizowana przez okres do 12 miesięcy 

– 2 5pkt. 

załącznikami. 2 pkt do 5 pkt 

6 

Lokalizacja operacji 

Preferuje się operacje realizowane na terenie miejscowości 

o liczbie mieszkańców mniejszej niż 2,5 tys. osób (według 

stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., tj. zameldowanych na 

pobyt stały i czasowo). 

 

- projekt realizowany na obszarze miejscowości o liczbie 

mieszkańców powyżej 2,5 tyś. osób – 0 pkt. 

- projekt realizowany na obszarze miejscowości o liczbie 

mieszkańców równej lub poniżej 2,5 tyś. osób – 4 6 pkt. 

0 lub 4 6 

pkt 

Weryfikacja na 

podstawie złożonego 

wniosku wraz z 

załącznikami. 

Propozycja 

zwiększenia punktacji 

w ramach kryterium z 

4 pkt do 6 pkt 

7 

Liczba osób 

korzystających z 

efektów realizacji 

projektu 

Preferowane będą operacje, z których skorzysta 

bezpośrednio po zakończeniu realizacji operacji co 

najmniej 300 osób. 

 

- do 150 osób - 2 pkt. 

- od 151 do 300 osób – 4 pkt. 

- powyżej 300 osób – 6 pkt. 

 

2 lub 4 lub 

6 pkt 

 

Weryfikacja na 

podstawie złożonego 

wniosku wraz z 

załącznikami. 

- 

8 

Wpływ operacji na 

zachowanie tradycji 

i dziedzictwa 

kulturowego 

Preferuje się operacje mające znaczący wpływ na 

zachowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego obszaru 

objętego Lokalną Strategią Rozwoju. 

- operacja dotyczy zachowania tradycji i dziedzictwa 

kulturowego na terenie 1 gminy wchodzącej w skład 

obszaru LGD – 2 pkt 

- operacja dotyczy zachowania tradycji i dziedzictwa 

kulturowego na terenie 2 gmin wchodzących w skład 

obszaru LGD – 5 pkt 

- operacja dotyczy zachowania tradycji i dziedzictwa 

kulturowego na terenie wszystkich gmin wchodzących w 

skład obszaru LGD – 10 pkt 

 

2 lub 5 lub 

10 pkt 

Weryfikacja na 

podstawie złożonego 

wniosku wraz z 

załącznikami. 

- 

9 Dostosowanie Preferuje się operacje mające na celu dostosowanie 0 lub 5 pkt Weryfikacja na - 



19 
 

infrastruktury do 

potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

(dotyczy tylko 

projektów 

infrastrukturalnych) 

infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

- operacja przewiduje dostosowanie infrastruktury do 

potrzeb osób niepełnosprawnych – 5 pkt 

- operacja nie przewiduje dostosowania infrastruktury do 

potrzeb osób niepełnosprawnych – 0 pkt 

podstawie złożonego 

wniosku wraz z 

załącznikami. 

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie 

 

41 (48 w przypadku projektu 

infrastrukturalnego) 

 

 

Minimalna liczba punktów niezbędnych do wyboru operacji 

 

16 14 

Propozycja 

zmniejszenia 

minimalnej liczby 

punktów niezbędnych 

do wyboru operacji 

 

 

 

5. Wykaz kryteriów wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Eurogalicja” w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 w ramach projektów grantowych 

 

Lp. 
Kryterium lokalne 

oceny operacji 
Opis kryterium lokalnego oceny operacji Punktacja Sposób oceny Uwagi: 

1 

Zaplecze 

planowanej 

operacji i gotowość 

do jej realizacji 

Preferuje Wnioskodawców posiadających zasoby 

(kadrowe, rzeczowe, finansowe) niezbędne do prawidłowej 

realizacji planowanej operacji oraz przedłożyli kompletną 

dokumentację zawierającą wszystkie dokumenty, w tym 

oferty, projekty budowlane, kosztorysy, zgody, 

pozwolenia, opinie niezbędne do realizacji tej operacji. 

Należy opisać zasoby – zaplecze planowanej operacji 

będące w dyspozycji Wnioskodawcy. 

 

 0 lub 1 lub 

2 lub 3 lub 

4 lub 5 pkt 

 

 

Weryfikacja na 

podstawie złożonego 

wniosku wraz z 

załącznikami. 

- 
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- zasoby kadrowe (doświadczenie osób w realizacji 

planowanych przedsięwzięć) – 1 pkt 

- zasoby rzeczowe i finansowe – 2 pkt 

- wnioskodawca posiada komplet uprawomocnionej 

dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia prac 

budowlanych (jeśli dotyczy) – 2 pkt 

 

 

2 

Wsparcie grup 

defaworyzowanych 

Preferuje operacje przewidujące wsparcie grup 

defaworyzowanych zdefiniowanych w LSR. Zdefiniowane 

grupy defaworyzowane to:  

 osoby bezrobotne do 25 r.ż., z brakiem lub krótkim 

doświadczeniem zawodowym (do 2 lat);  

 osoby bezrobotne z niskim poziomem 

wykształcenia (średnim i niższym);  

 seniorzy;  

 osoby niepełnosprawne. 

 

- operacja nie przewiduje wsparcia grup 

defaworyzowanych – 0 pkt. 

- operacja przewiduje wsparcie grup defaworyzowanych – 

2 5 pkt. 

 

0 lub 2 5 

pkt 

Weryfikacja na 

podstawie złożonego 

wniosku wraz z 

załącznikami. 

Propozycja zwiększenia 

punktacji w ramach 

kryterium z 2 pkt do 5 

pkt 

3 

Ocena spójności 

planowanych 

działań 

i kosztów 

Preferuje operacje, w których planowane koszty są w pełni 

spójne z planowanymi w ramach operacji działaniami. 

- koszty kwalifikowane częściowo spójne z planowanymi 

w ramach operacji działaniami, zaistniała konieczność 

redukcji części kosztów operacji – 3 pkt 

- wszystkie planowane koszty są kosztami 

kwalifikowanymi oraz są spójne z planowanymi w ramach 

operacji działaniami, nie dokonano redukcji kosztów 

kwalifikowalnych – 6 pkt 

 

Operacja musi uzyskać min. 3 punkty 

0 lub 3 lub 

6 pkt 

 

 

Weryfikacja na 

podstawie złożonego 

wniosku wraz z 

załącznikami. 

Propozycja usunięcia 

kryterium 

4 Rodzaj Preferuje operacje, których Wnioskodawca nie należy do 0 lub 23 pkt Weryfikacja na Propozycja zwiększenia 
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Wnioskodawcy jednostki sektora finansów publicznych.  

 

- Wnioskodawca jest jednostką sektora finansów 

publicznych – 0 pkt. 

- Wnioskodawca nie jest jednostką sektora finansów 

publicznych – 2 3pkt. 

 

podstawie złożonego 

wniosku wraz z 

załącznikami. 

punktacji w ramach 

kryterium z 2 pkt do 3 

pkt 

5 

Czas realizacji 

operacji 

Preferuje operacje, które realizowane będą do 6 miesięcy 

od podpisania umowy o dofinansowanie operacji. 

 

- operacja będzie realizowana przez okres powyżej 6 

miesięcy – 0 pkt. 

- operacja będzie realizowana przez okres do 6 miesięcy – 

2 pkt. 

0 lub 2 pkt 

Weryfikacja na 

podstawie złożonego 

wniosku wraz z 

załącznikami. 

- 

6 

Lokalizacja 

operacji 

Preferuje się operacje realizowane na terenie miejscowości 

o liczbie mieszkańców mniejszej niż 2,5 tys. osób (według 

stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., tj. zameldowanych na 

pobyt stały i czasowo). 

 

- projekt realizowany na obszarze miejscowości o liczbie 

mieszkańców powyżej 2,5 tyś. osób – 0 pkt. 

- projekt realizowany na obszarze miejscowości o liczbie 

mieszkańców równej lub poniżej 2,5 tyś. osób – 2 4 pkt. 

 

0 lub 2 4pkt 

 

Weryfikacja na 

podstawie złożonego 

wniosku wraz z 

załącznikami. 

Propozycja zwiększenia 

punktacji w ramach 

kryterium z 2 pkt do 4 

pkt 

7 

Wpływ operacji na 

społeczność 

lokalną 

   

Preferuje operacje wpływające pozytywnie na: 

- promocję zdrowego trybu życia,  

- kultywowanie tradycji i dziedzictwa lokalnego 

- integracji społeczności lokalnej 

 

- operacja wpływa na integrację społeczności lokalnej – 1 

pkt 

- operacja promująca zdrowy tryb życia lub kultywowanie 

tradycji i dziedzictwa lokalnego  - 5 pkt 

- Wnioskodawca przewiduje operację na terenie więcej niż 

1 gminy wchodzącej w skład LGD – 4 pkt 

1 lub 5 lub 

6 lub 9 lub 

10 pkt 

Weryfikacja na 

podstawie złożonego 

wniosku wraz z 

załącznikami. 

- 
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8 

Liczba osób 

korzystających z 

efektów realizacji 

projektu 

Preferowane będą operację, z których skorzysta 

bezpośrednio po zakończeniu realizacji operacji co 

najmniej 300 osób. 

 

- do 150 osób - 2 pkt. 

- od 151 do 300 osób – 4 pkt. 

- powyżej 300 osób – 6 pkt. 

 

2 lub 4 lub 

6 pkt 

Weryfikacja na 

podstawie złożonego 

wniosku wraz z 

załącznikami. 

- 

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie 

 

33 (35  w przypadku projektów 

infrastrukturalnych) 

- 

 

Minimalna liczba punktów niezbędnych do wyboru operacji 

 

14 - 

 

 


