
Załącznik nr 5 

do Procedury Standardowej wyboru i oceny operacji w ramach LSR  

 

Kryteria wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów oraz karta oceny w 

ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy 

Działania “Ziemia Łowicka” 
 

Podejmowanie działalności gospodarczej 
 

Lokalne kryteria wyboru, podobnie jak sama LSR, są uchwalane przez Zarząd LGD. Kryteria te będą ewoluowały 

w czasie, co będzie mogło powodować potrzebę ich zmiany lub pewnej modyfikacji do zmieniających się 

uwarunkowań i potrzeb. Procedura zmiany lokalnych kryteriów została sformułowana już na etapie opracowania 

LSR, stwarzając gwarancję ewentualnego uruchomienia w przyszłości swoistego mechanizmu naprawczego w 

sytuacji, gdyby np. zaproponowane początkowo zestawy kryteriów selekcji nie przynosiły oczekiwanych 

rezultatów lub wręcz w niekorzystny sposób realizowały politykę wsparcia LGD zapisaną w LSR. 

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. 

 

Za propozycje zmian kryteriów w LSR odpowiada Biuro LGD. Przekazuje propozycję zmian do Prezesa Zarządu 

Lokalnej Grupy Działania “Ziemia Łowicka”. Następnie propozycje zmiany kryteriów są umieszczane na stronie 

internetowej LGD do publicznej wiadomości na okres 14 dni. W tym czasie Społeczność może wnieść swoje 

propozycje zmiany kryteriów. Po upływie wyznaczonego terminu na składanie propozycji, Prezes Stowarzyszenia 

zwołuje Zarząd, na którym przedstawia informacje o wniesionych przez społeczność uwagach oraz przedstawia 

propozycję zmian kryteriów. Zarząd wybiera propozycję zmiany kryteriów, dyskutuje nad ostateczną wersją 

zmienionych kryteriów. Kryteria oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru przyjmowane są uchwałą 

Zarządu i są podawane do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od podjęcia uchwały . 

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszonej propozycji i zmiany kryteriów oceny operacji według 

lokalnych kryteriów wyboru obowiązują one dla naborów ogłoszonych po dniu zatwierdzenia zmian uchwałą 

Zarządu. 

 

Procedura zmiany kryteriów w formie tabelarycznej 

 

Etap Osoba odpowiedzialna Czynności Rodzaj dokumentów 

Ustalenie 

propozycji 

zmiany kryteriów 

i podanie do 

publicznej 

wiadomości 

Koordynator w biurze 

LGD “Ziemia 

Łowicka”, Prezes 

Zarządu LGD 

Zebranie uwag z konsultacji 

społecznych: ze spotkań w biurze i 

punktach terenowych, jak również ze 

spotkań członków Zarządu, Rady, 

wniosków członków 

Stowarzyszenia, lokalnej 

społeczności w formie listy. 

Przedstawienie Zarządowi propozycji 

zmian zebranych w liście 

Lista zawierająca uwagi, 
propozycje 

Wybór propozycji 

zmian kryteriów 

Kierownik Biura , 

Prezes Zarządu 

Zwołanie posiedzenia 

Zarządu LGD 

Zawiadomienie o 

posiedzeniu Zarządu 

Prezes Zarządu lub 

wyznaczona przez niego 

osoba 

Zreferowanie propozycji zmian 

kryteriów uzyskanych w 

wyniku konsultacji  

 

Członkowie Zarządu Głosowanie nad 

przyjęciem/odrzuceniem kryteriów i 

zmianą strategii, w tym zakresie 

Głosowanie jawne 

Uchwała 

Przekazanie Biuro LGD Przygotowanie pisma Pismo 



samorządowi 

województwa 

zakresu zmian 

Prezes Zarządu Podpisanie pisma 

Podanie do 

publicznej 

wiadomości  

Biuro LGD Umieszczenie na stronie 
internetowej LGD uchwały 
zatwierdzającej zmianę kryteriów 
wraz z listą zmienionych kryteriów 

Informacja, zatwierdzona 

Uchwała, lista zmienionych 

kryteriów 

 

Wzór listy uwag i propozycji z konsultacji społecznych:  

 

L.p.  Imię i 

Nazwisko 

zgłaszającego 

Data 

zgłoszenia 

Obecny 

zapis  

Proponowany 

zapis  

Cel dokonania 

zmian 

Przewidywane 

efekty zmian 

Podpis 

zgłaszającego 

        

 

 

Podejmowanie działalności gospodarczej 
 

RODZAJ 

OPERACJI 

L.p. 
KRYTERIA PUNKTACJA 

Podejmowanie  

Działalności 

Gospodarczej 

1 Wnioskodawca 

konsultował projekt w 

biurze LGD przed 

złożeniem wniosku 

(potwierdzenie- karta 

konsultacyjna) 

 

5 pkt – TAK 

0 pkt – NIE 

2 Wnioskodawca złożył 

fiszkę projektu przed 

ukazaniem się ogłoszenia 

o konkursie.   

(potwierdzenie- fiszka 

projektowa) 

 

5 pkt – TAK  

0 pkt – NIE 

3 Innowacyjność projektu- 

dokumenty zgodnie z 

opisem do kryteriów 

Przedsięwzięcie jest innowacyjne na poziomie: 

3 pkt - obszaru LGD 

2 pkt - gminy 

1 pkt - wnioskodawcy 

0 pkt - nie dotyczy 

 4 Charakter 

innowacyjności 

-  dokumenty zgodnie z 

opisem do kryteriów 

Rodzaj innowacyjności przedsięwzięcia: 

3 pkt - innowacja operacji w obszarze ochrony 

środowiska czy przeciwdziałania zmianom 

klimatycznym 

2 pkt - innowacja w obszarze związanym ze 

zwalczaniem ubóstwa czy włączeniem społecznym 

1 pkt - innowacja poprzez zakup nowych urządzeń 

z zastosowaniem nowej, ulepszonej technologii. 

0 pkt – brak innowacji lub inne rodzaje innowacji  

 5 Realizacja projektu 

przewiduje rozwiązania 

sprzyjające ochronie 

środowiska lub klimatu- 

uzasadnienie 

wnioskodawcy 

 

2 pkt – projekt, przewiduje zastosowanie 

rozwiązań chroniących środowisko lub klimat 

0 pkt – projekt, nie przewiduje zastosowanie 

rozwiązań chroniących środowisko lub klimat. 



 

 

 

Lokalne Kryteria Wyboru- Opis: 

1. Wnioskodawca konsultował projekt w biurze LGD przed złożeniem wniosku (potwierdzenie- karta 

konsultacyjna znajdująca się w biurze LGD). Preferuje się, aby wnioskodawca przed złożeniem wniosku na 

konkurs skonsultował poprawność napisanego wniosku w biurze LGD. Nie ma potrzeby załączania dodatkowej 

dokumentacji 

2. Wnioskodawca złożył fiszkę projektu lub w innej formie zgłosił pomysł (fiszka znajduje się w biurze LGD) 

przed ukazaniem się ogłoszenia o konkursie. Dodatkowe punkty uzyskuje wnioskodawca, który w wyniku 

konsultacji złożył fiszkę projektową i tym samym przyczyni się do realizacji zakładanych celów LSR. Nie ma 

potrzeby załączania dodatkowej dokumentacji 

3. Innowacyjność projektu- Operacja przewiduje zastosowanie nowych rozwiązań w dziedzinie produktu, 

technologii, technik organizacji lub urządzeń i sprzętu nie stosowanych do tej pory na tym obszarze. 

Wykorzystywanie tych rzeczy spowoduje, że przyjęte rozwiązania będą innowacyjne, w zależności od tego na ile 

te zasoby są unikalne i charakterystyczne tylko na danym obszarze. Wysoko punktowane będą operacje których 

innowacyjność projektu będzie dotyczyła jak największego obszaru.  

Aby uzyskać punkty na poziomie: 

3 pkt. - obszaru LGD, należy załączyć potwierdzoną opinię o innowacyjności wydaną przez odpowiednią 

instytucję (wyższą uczelnię lub ośrodek badawczy) 

2 pkt.- gminy - wystarczy uzasadnienie wnioskodawcy nie ma potrzeby załączania dokumentów. 

1 pkt.- wnioskodawcy - wystarczy uzasadnienie wnioskodawcy nie ma potrzeby załączania dokumentów. 

0 pkt. - nie dotyczy 

4. Charakter innowacyjności - mając na uwadze wytyczne Unii Europejskiej bardziej punktowane będą innowacje 

ukierunkowane na ochronę środowiska, mniej cenione będą jednak innowacje opierające się na zintegrowaniu 

społeczności i walką z ubóstwem. Mając na uwadze coraz łatwiejszy dostęp do urządzeń nowoczesnych 

technologicznie, operacje takie będą mniej punktowane.  

Należy załączyć dokumenty : zaświadczenia, certyfikaty lub inne oficjalne dokumenty wydane przez podmioty 

upoważnione, potwierdzające innowacyjność planowanych do zastosowania rozwiązań 

5. Realizacja projektu przewiduje rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu - uzasadnienie 

wnioskodawcy. Poprzez wskazane kryterium zachęca się wnioskodawców do zastosowania rozwiązań 

6 Liczba utworzonych 

miejsc pracy 

utworzonych w wyniku 

realizacji projektu  

 

4 pkt - utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy  

3 pkt – samo zatrudnienie 

 

 7 Działanie operacji 

skierowane na grupy 

defaworyzowane- 

uzasadnienie 

wnioskodawcy 

(bezrobotne, osoby 55+, 

osoby do 34 r.ż., 

niepełnosprawne)- 

uzasadnienie 

wnioskodawcy 

3 pkt – utworzone miejsca pracy dla osoby z grupy 

defaworyzowanej 

2 pkt  – samo zatrudnienie dotyczy osoby  z  grupy 

defaworyzowanej 

0 pkt  – samo  zatrudnienie lub zatrudnienie osoby 

spoza grupy defaworyzowanej  

 8  Wykorzystanie lokalnych 

produktów rolnych, jako 

podstawy działalności - 

uzasadnienie 

wnioskodawcy 

13 pkt  – projekt zakłada wykorzystanie lokalnych 

produktów rolnych, jako podstawy prowadzonej 

działalności 

0 pkt -  projekt nie zakłada wykorzystania 

lokalnych produktów rolnych 

 

 9 Operacja zapewnia 

zintegrowanie- 

uzasadnienie 

wnioskodawcy- 

uzasadnienie 

wnioskodawcy 

 

4 pkt  – podmiotów   

3 pkt  – zasobów 

2 pkt  – celów 

0 pkt  – nie dotyczy 

Max. Liczba punktów 42 punkty 



chroniących środowisko lub przeciwdziałających zmianom klimatu. Nie ma potrzeby załączania dodatkowej 

dokumentacji, punkt ten będzie oceniany na podstawie informacji zawartych we wniosku. 

6. Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu. Największą ilością punktów będą 

premiowane projekty, gdy wnioskodawca: 

a. stworzy jedno lub większą ilość miejsc pracy (1 etat lub więcej niż 1etat), albo 

b. samozatrudnienie i stworzy jedno lub większą ilość dodatkowych miejsc pracy 

(samozatrudnienie i jeden etat, lub samozatrudnienie i więcej niż 1 etat) 

7. Ukierunkowanie na zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych- uzasadnienie wnioskodawcy 

(bezrobotne, osoby 55+, osoby do 34 r.ż., niepełnosprawne). Jednym z głównych założeń LSR są działania 

skierowane na grupy defaworyzowane na bezrobotnych, osoby 55+, osoby do 34 r.ż., niepełnosprawne. Preferuje 

się, aby operacje realizowane w ramach LSR dotyczyły walki z wymagającą pomocy grupą. Dąży się do tego, aby 

osoby z tej grupy uzyskały odpowiedni poziom statusu społecznego. Nie ma potrzeby załączania dodatkowej 

dokumentacji, informacje będą oceniane na podstawie opisów zawartych we wniosku. 

8. Wykorzystanie lokalnych produktów rolnych - uzasadnienie wnioskodawcy. Poprzez to kryterium zachęca 

się beneficjentów do wykorzystywania lokalnych produktów rolnych, jako podstawy stanowiącej działalność 

wnioskodawcy i tym samym promuje się lokalnych producentów rolnych. Nie ma potrzeby załączania dodatkowej 

dokumentacji, informacje będą oceniane na podstawie opisów zawartych we wniosku. 

9. Operacja zapewnia zintegrowanie- uzasadnienie wnioskodawcy. Operacja zapewnia zintegrowanie 

podmiotów, tj. będzie realizowana przez podmioty z różnych sektorów; jej realizacja zakłada współpracę różnych 

podmiotów wykonujących cząstkowe zadania składające się na operację. Operacja zapewnia zintegrowanie 

zasobów, tj. zakłada jednoczesne wykorzystanie różnych zasobów lokalnych, specyfiki obszaru, miejsc, obiektów 

oraz elementów stanowiących dziedzictwo przyrodnicze, historyczne, kulturowe. Operacja zapewnia 

zintegrowanie celów LSR, tj. w ramach operacji realizowane będą cele LSR, które są spójne, powiązane ze sobą 

oraz wzajemnie się uzupełniają. Cele LSR planowane do realizacji w ramach operacji będą tworzyć logiczne 

związki i wzajemnie na siebie oddziaływać. Nie ma potrzeby załączania dodatkowej dokumentacji, informacje 

będą oceniane na podstawie opisów zawartych we wniosku. 

Aby uzyskać punkty na poziomie: 

4 pkt. – podmiotów, należy wykazać wspólne działania na rzecz realizacji projektu przynajmniej dwóch 

sektorów (za sektor należy rozumieć instytucje lub przedsiębiorstwa funkcjonujące w zakresie działalności 

publicznej - JST lub inne podmioty powiązane z JST, społecznej, gospodarczej)   

3 pkt. – zasobów, należy wykazać jednoczesne  wykorzystanie przynajmniej dwóch różnych zasobów: np. 

zasobów lokalnych, specyfiki obszaru, miejsc, obiektów lub elementów stanowiących dziedzictwo 

przyrodnicze, historyczne, kulturowe. 

2pkt. – celów, należy wykazać oddziaływanie przedsięwzięcia na inne cele określone w LSR 

0 pkt. – nie dotyczy 

 
 

Minimalne wymagania 

 

 

Minimalne wymagania, których spełnienie jest warunkiem wyboru operacji do dofinansowania: 

 

1. Uzyskanie pozytywnej oceny zgodności z LSR, 

2. Uzyskanie minimum punktowego określonego dla danego typu operacji: Podejmowanie 

działalności gospodarczej 14 pkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(pieczęć)  

 

 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI 

na obszarze Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania “Ziemia Łowicka” do działania 

„Wdrażanie LSR – Podejmowanie działalności gospodarczej” 

(wypełnić wyłącznie pola na białym tle) 

 

Nazwa operacji:  

Nr operacji wg kolejności wpływu i 

data złożenia wniosku: 

 Data przeprowadzenia 

oceny: 

 

Nazwa wnioskodawcy  

  Nazwa kryterium Uwagi Punktacja 

 2 Wnioskodawca konsultował projekt w 

biurze LGD przed złożeniem wniosku 

(potwierdzenie- karta konsultacyjna) 

 

5 pkt  – TAK 

0 pkt  – NIE 

 

 

2 3 Wnioskodawca złożył fiszkę projektu 

przed ukazaniem się ogłoszenia o 

konkursie.  (potwierdzenie- fiszka 

projektowa) 

5 pkt – TAK  

0 pkt  – NIE 

 

3 4 Innowacyjność projektu - dokumenty 

zgodnie z opisem do kryteriów 

Przedsięwzięcie jest innowacyjne na poziomie: 

3 pkt  - obszaru LGD 

2 pkt - gminy 

1 pkt - wnioskodawcy 

0 pkt  - nie dotyczy 

 

 

4 5 Charakter innowacyjności 

-  dokumenty zgodnie z opisem do kryteriów 

Rodzaj innowacyjności przedsięwzięcia: 

3 pkt  - innowacja operacji w obszarze ochrony 

środowiska czy przeciwdziałania zmianom 

klimatycznym 

2 pkt  - innowacja w obszarze związanym ze 

zwalczaniem ubóstwa czy włączeniem 

społecznym 

1 pkt  - innowacja poprzez zakup nowych 

urządzeń z zastosowaniem nowej, ulepszonej 

technologii. 

0 pkt  – brak innowacji lub inne rodzaje 

innowacji  

 

 

5 6 Realizacja projektu przewiduje 

rozwiązania sprzyjające ochronie 

środowiska lub klimatu- uzasadnienie 

wnioskodawcy 

2 pkt  – projekt, przewiduje zastosowanie 

rozwiązań chroniących środowisko lub klimat  

0 pkt  – projekt, nie przewiduje zastosowanie 

rozwiązań chroniących środowisko lub klimat  

 

6 7 Liczba utworzonych miejsc pracy 

utworzonych w wyniku realizacji projektu  

 

4 pkt  – utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy  

3 pkt  – samo zatrudnienie 

 

7 8 Działanie operacji skierowane na grupy 

defaworyzowane- uzasadnienie 

wnioskodawcy (bezrobotne, osoby 55+, 

osoby do 34 r.ż., niepełnosprawne) - 

uzasadnienie wnioskodawcy 

3 pkt  – utworzone miejsca pracy dla osoby z 

grupy defaworyzowanej 

2 pkt  – samo zatrudnienie dotyczy osoby  z  

grupy defaworyzowanej 

0 pkt  – samo  zatrudnienie lub zatrudnienie 

osoby spoza grupy defaworyzowanej 

 



8 9 Wykorzystanie lokalnych produktów 

rolnych, jako podstawy działalności- 

uzasadnienie wnioskodawcy 

13 pkt  – projekt zakłada wykorzystanie 

lokalnych produktów rolnych, jako podstawy 

prowadzonej działalności 

0 pkt -  projekt nie zakłada wykorzystania 

lokalnych produktów rolnych 

 

 

 9 Operacja zapewnia zintegrowanie- 

uzasadnienie wnioskodawcy  

4 pkt  – podmiotów   

3 pkt  – zasobów 

2 pkt  – celów 

0 pkt  – nie dotyczy 

 

SUMA PUNKTÓW: Max 42 pkt  

 
Członek   oceniający: 

 

 

 

…………………………………………. ……………………………………… 

Imię  i nazwisko członka Rady  podpis 

 

 

 

Instrukcja 

przeprowadzenia oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji na obszarze 

Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania “Ziemia Łowicka” 

 

 

1. Członek Rady uprawniony do dokonania oceny zgodności operacji  z lokalnymi kryteriami wyboru, po 

zapoznaniu się z wnioskiem o pomoc i opisem operacji dokonuje analizy zakresu, w jakim wniosek 

odpowiada poszczególnym lokalnym kryteriom wyboru . 

a) Wykonując ocenę zgodności stosuje się poprzez wypełnienie „Karty oceny zgodności operacji z 

lokalnymi kryteriami wyboru operacji na obszarze Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania 

“Ziemia Łowicka” do działania „Wdrażanie LSR – Podejmowanie działalności gospodarczej”; 

         zwaną dalej Kartą. 

2. W odniesieniu do każdego z lokalnych kryteriów wyboru oceniający ustala, w jakim stopniu wniosek 

spełnia lub jest wysoce prawdopodobne, że w wyniku realizacji operacji spełnione  zostanie  to   kryterium  

i  wpisuje  odpowiednią  liczbę  punktów  w rubryce „Ocena”. 

3. Po dokonaniu oceny wszystkich kryteriów, punktację sumuje się. 

4. Po zakończeniu dokonywania oceny oceniający opatruje Kartę podpisem. 


