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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2017 Walnego Zebrania Członków                 
                                        Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

„Partnerstwo Sowiogórskie” z dnia 3 lutego 2017 roku 
                                                                                                     

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY 

KRYTERIÓW 

I. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów 

Sposób tworzenia kryteriów:  

Kryteria wyboru, określone zostały dla wszystkich operacji wskazanych w LSR w oparciu  

o przeprowadzone konsultacje społeczne. Kryteria są więc powiązane z diagnozą obszaru.  

Ich powiązanie z diagnozą jest dokładnie opisane i uwzględnia premiowanie operacji 

rozwiązujących priorytetowe zdiagnozowane problemy/ spełniających priorytetowe 

zdiagnozowane potrzeby. Dzięki powiązaniu kryteriów wyboru  z diagnozą obszaru  

i wnioskami wynikającymi z analizy SWOT przyczyniają się bezpośrednio do wyboru operacji 

realizujących określone w LSR wskaźniki produktu i rezultatu.  

Zawarte w LSR kryteria są przejrzyste, ponieważ każde z kryteriów posiada dodatkowy opis 

stanowiący jego szczegółową definicję, co pozwala uniknąć wątpliwości podczas przyznawania 

punktacji w danym kryterium. Zastosowane kryteria wyboru operacji mają charakter kryteriów 

jakościowych, jednak zawierają szczegółowy opis wymogów koniecznych do uzyskania danej liczby 

punktów i dlatego są mierzalne. Ponadto każdy członek organu decyzyjnego, obowiązany jest  

do pisemnego uzasadnienia przyznanej liczby punktów w każdym kryterium. Dzięki dookreśleniu  

w zakresie minimalnych i maksymalnych wartości oraz opisowi zasad przyznawania punktów  

w przedziale minimum - maksimum, kryteria są obiektywne i niedyskryminujące. W LSR zawarto 

zasady zmiany kryteriów, dzięki temu są one przejrzyste.                                                                                                        

Zasady zmiany kryteriów 

1. Konieczność zmian kryteriów może wynikać w szczególności z następujących przyczyn:                       

a) zmiany obowiązujących przepisów regulujących zagadnienia objęte LSR;                                                                        

b) zmiany dokumentów programowych, w tym rozporządzeń dotyczących zagadnień objętych LSR;                                                                                    

c) uwag zgłoszonych przez Instytucję Wdrażającą; 

d) zaleceń pokontrolnych; 

e) wniosków praktycznych wynikających z monitoringu wdrażania LSR i przeprowadzonej  

     ewaluacji LSR; 

f) istotnych zmian zachodzących w obszarze LGD, podczas wdrażania LSR, mających istotny wpływ  

    na zmianę diagnozy, analizy czynników rozwojowych obszaru. 
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2. Konsultacje społeczne. 

a) Zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji wynikające z wdrażania i ewaluacji LSR,  

      a także ze zmian zachodzących w obszarze, mających wpływ na jej realizację (przyczyny  

      podane w pkt. 1, ppkt. e i f) wymagają przeprowadzenia konsultacji społecznych na obszarze  

      LGD. 

b) Zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji wynikające z czynników niezależnych  

       od LGD, w tym głównie ze zmieniających się ram prawnych, narzucających te zmiany,  

       są zwolnione z konieczności przeprowadzania konsultacji społecznych, ponieważ i tak  

      - zgodnie z literą prawa - muszą zostać wprowadzone (przyczyny podane w pkt. 1, ppkt. a-d). 

3. Procedura zmiany.                                                               

1) Zgłaszanie wniosków o zmianę lokalnych kryteriów wyboru operacji przez Radę lub Członków  

      LGD (min. 10 osób) - pisemny wniosek złożony za pośrednictwem Biura LGD do Zarządu. 

2) Z polecenia Zarządu pracownik biura LGD informuje społeczność lokalną o przystąpieniu  

       do procesu zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji poprzez zamieszczenie na stronie  

       internetowej informacji o rozpoczęciu procedury zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji  

       wraz z propozycją nowych zapisów.  

3) W przypadku konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych (zgodnie z pkt. 2a), osoby    

      fizyczne i prawne z terenu LGD (mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje społeczne i jednostki    

      reprezentujące sektor publiczny) mają prawo do wniesienia uwag w terminie do 14 dni  

      od zamieszczenia informacji na  stronie www.partnerstwo-sowiogorskie.pl . 

4) Zwołanie WZC na wniosek Prezesa Zarządu. 

5) Dyskusja na WZC w sprawie zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

6) Decyzja WZC w sprawie zmiany kryteriów: 

a) podjęcie uchwały o zmianie kryteriów (obowiązuje dla konkursów ogłoszonych po dniu 

zatwierdzenia zmian przez właściwy podmiot), 

      - przygotowanie przez biuro LGD nowych kart oceny operacji w oparciu o zmienione kryteria     

   wyboru; 

b) odrzucenie proponowanych zmian (dalsze obowiązywanie dotychczasowych kryteriów wyboru 

operacji) - nie dotyczy obowiązkowych zmian, nie podlegających konsultacjom społecznym, 

zgodnie z pkt. 2b, które to zmiany - zgodnie z literą prawa - muszą zostać wprowadzone. 
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II. Innowacyjność 

1. Definicja innowacyjności 

Według Podręcznika Oslo Manual (międzynarodowego podręcznika metodologicznego badań 

statystycznych innowacji zalecanego w krajach OECD i UE) innowacja jest  

to wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie 

ulepszonego procesu, nowej metody marketingu lub nowej metody organizacji  

w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy bądź relacji ze środowiskiem zewnętrznym 

(Oslo Manual 2005, OECD/Eurostat). 

W LSR przyjęliśmy definicję opartą o to podejście, która dla realizacji celów określonych  

w naszym LSR brzmi: 

Innowacja to wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), 

nowego lub istotnie ulepszonego procesu, zastosowanie nowej technologii lub nowego sposobu 

wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, 

historycznych, kulturowych czy społecznych  na obszarze LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”.  

 

2. Sposób oceny innowacyjności. 

Wnioskodawca składając wniosek do LGD, powinien dołączyć załącznik pn „Opis „projektu” pod kątem 

spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji zapisanych w LSR” (dokument własny LGD,  

do pobrania na stronie www.partnerstwo-sowiogorskie.pl). Załącznik jest przygotowany dla każdego 

typu operacji składanych do LGD przez wnioskodawców. Innowacyjność jest jednym z kryteriów,  

co do którego uzasadnienie należy zawrzeć w ww. załączniku. Brak uzasadnienia w odniesieniu  

do kryterium związanego z innowacyjnością skutkuje przyznaniem 0 pkt. za to kryterium. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.partnerstwo-sowiogorskie.pl/


4 

 

II. Kryteria wyboru operacji 

INFRASTRUKTURA PUBLICZNA 

Lp. KRYTERIUM WAGA  OPIS kryterium 

1 
OPARCIE OPERACJI  
NA LOKALNYCH WARTOŚCIACH  
I ZASOBACH  

5 
0 

Preferuje operacje, które zachowują i bazują na lokalnym potencjale kulturalnym, historycznym lub 
przyrodniczym – realizacja projektu bazuje lub służy zachowaniu przynajmniej dwóch rodzajach 

zasobów – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku i załącznikach. 
5 pkt. - kryterium w pełni spełnione  / 0 pkt. -kryterium nie spełnione 

2 

ZASTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ 
SPRZYJAJĄCYCH OCHRONIE 
ŚRODOWISKA LUB PRZECIWDZIAŁANIU 
ZMIANOM KLIMATU 

3 
0 

Preferuje operacje, które podczas realizacji zastosują rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska 
lub klimatu,  tj. np. zastosowanie bardziej ekologicznych materiałów lub technologii, operacje 
przybliżające ich uczestnikom lub odbiorcom tematykę ochrony środowiska (w tym lokalnych 

zasobów) czy przeciwdziałanie zmianom klimatu. – kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i załącznikach. 

3 pkt. - kryterium w pełni spełnione / 0 pkt. -kryterium nie spełnione 

3 

OPERACJA PRZYCZYNIA SIĘ  
DO ROZWOJU: (WYBÓR JEDNOKROTNY) 
A/ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ –  
B/ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ –  
C/ INFRASTRUKTURY KULTUROWEJ  –  

5 
2 
0 

W analizie SWOT zwrócono uwagę na niski stopień wykorzystania walorów turystycznych obszaru 
oraz niedostatecznie rozwinięty  w zakresie infrastruktury służącej rozwojowi kultury, sportu  

i rekreacji – preferowane będą operacje, które przyczyniają się co najmniej do rozwoju jednego  
z wymienionych typów infrastruktury – kryterium weryfikowane na podstawie informacji 

zawartych we wniosku i załącznikach. 
5 pkt. - kryterium spełnione jeżeli przyczynia się do rozwoju dwóch zakresów 

2pkt. – kryterium spełnione jeżeli przyczynia się do rozwoju wyłącznie jednego zakresu 
 0 pkt. - kryterium nie spełnione 

4 

OPERACJA WPŁYWA  
NA NIWELOWANIE PROBLEMÓW 
SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH 
ZDIAGNOZOWANYCH NA OBSZARZE 
LGD 

4 
0 

Preferuje operacje, które podczas realizacji zastosują rozwiązania służące niwelowaniu problemów 
społeczno-gospodarczych wskazanych w LSR – kryterium weryfikowane na podstawie informacji 

zawartych we wniosku i załącznikach. 
4 pkt. - kryterium w pełni spełnione  

0 pkt. - kryterium nie spełnione 

5 

WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ  
DO ROZPROPAGOWANIA ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA OPERACJI,  
W SZCZEGÓLNOŚCI DO ZAMIESZCZENIA 
LOGOTYPU LGD ORAZ INNYCH ZGODNIE  
Z KSIĘGĄ WIZUALIZACJI WE WSZYSTKICH 
MATERIAŁACH POWSTAJĄCYCH W WYNIKU 
REALIZACJI PROJEKTU (WYDAWNICTWA, 
OZNAKOWANIE TABLICAMI 
INFORMACYJNYMI ITP.) 

4 
0 

Preferuje operacje zakładające promowanie obszaru LGD poprzez zamieszczanie poza 
obowiązkowymi logotypami propagującymi źródła finansowania z funduszu również logotypu  

LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”  
– kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku i załącznikach. 

4 pkt. - kryterium spełnione 
0 pkt. -kryterium nie spełnione 
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6 

OPERACJA PRZYCZYNIA SIĘ 
BEZPOŚREDNIO DO ZWIĘKSZENIA 
ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ 
OBSZARU LGD PARTNERSTWO 
SOWIOGÓRSKIE 

5 
0 

 

Preferuje operacje, które mają wpływa na przyczynienie się do zwiększenia atrakcyjności obszaru 
poprzez jego promocję i podejmowanie innych działań zachęcających turystów do odwiedzania 

regionu – korzystania z walorów, usług i innego rodzaju ofert dotyczących aktywnej i atrakcyjnej 
formy spędzania czasu. Projekt ma zaplanowane  

w zadaniach lub budżecie narzędzia służące do realizacji operacji. Kryterium weryfikowane  
na podstawie informacji zawartych we wniosku i załącznikach. 

5 pkt. - kryterium spełnione 
0 pkt. -kryterium nie spełnione 

7 

CZY WNIOSKODAWCA UCZESTNICZYŁ 
W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH 
PRZEZ LGD NT. ZASAD, TRYBU 
PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA 
POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA,  
Z KTÓREGO UBIEGA SIĘ O ŚRODKI 

3 
0 

Preferuje operacje realizowane przez Wnioskodawców, którzy co najmniej raz korzystali  
z doradztwa bezpośredniego w biurze (realizacja i rozliczanie składanego do konkursu projektu)  
lub uczestniczyli w szkoleniu w zakresie realizacji i rozliczania projektu dla wnioskowanego typu 

operacji. Kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku i rejestrze 
prowadzonym przez Biuro LGD 

3 pkt. - kryterium spełnione  / 0 pkt. - kryterium nie spełnione 

 

MAX. liczba punktów: 29/ MIN. liczba punktów aby operacja została wybrana: 19 
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PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Lp. KRYTERIUM WAGA OPIS kryterium 

1 
OPARCIE OPERACJI NA LOKALNYCH 
WARTOŚCIACH I ZASOBACH  

4 

0 

Preferuje operacje, które zachowują i bazują na lokalnym potencjale kulturalnym, historycznym lub 
przyrodniczym – realizacja projektu bazuje lub służy zachowaniu przynajmniej dwóch rodzajach 

zasobów – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku i załącznikach. 
4 pkt. - kryterium w pełni spełnione 

0 pkt. - kryterium nie spełnione 

2 

ZASTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ 
SPRZYJAJĄCYCH OCHRONIE 
ŚRODOWISKA LUB 
PRZECIWDZIAŁANIU ZMIANOM 
KLIMATU 

4 

0 

Preferuje operacje, które podczas realizacji zastosują rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub 
klimatu,  tj. np. zastosowanie bardziej ekologicznych materiałów lub technologii, operacje przybliżające 

ich uczestnikom lub odbiorcom tematykę ochrony środowiska (w tym lokalnych zasobów) czy 
przeciwdziałanie zmianom klimatu. – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych  

we wniosku i załącznikach. 
4 pkt. - kryterium w pełni spełnione  

0 pkt. - kryterium nie spełnione 

3 

URUCHAMIANA DZIAŁALNOŚĆ 
ROZWIĄZUJE PROBLEMY 
SPOŁECZNE ZDIAGNOZOWANE  
NA OBSZARZE LGD PARTNERSTWO 
SOWIOGÓRSKIE 

3 

0 

Preferuje operacje, które podczas realizacji zastosują rozwiązania służące niwelowaniu problemów 
społecznych wskazanych w LSR – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych  

we wniosku i załącznikach. 
3 pkt. - kryterium w pełni spełnione  

0 pkt. - kryterium nie spełnione 

4 
UDZIAŁ W OPERACJI OSÓB  
Z GRUP DEFAWORYZOWANYCH  

3 

0 

Preferuje operacje angażujące do realizacji przedstawicieli z grup defaworyzowanych, lub przewiduje 
ich jako odbiorców operacji. (Do grupy defaworyzowanej wg LSR zaliczamy: Bezrobotni wieku 50+/  
Bezrobotni do 30 roku życia - osoby młode wkraczające na rynek pracy/ Osoby pow. 50 roku życia/  

Osoby korzystające z pomocy społecznej z powodu ubóstwa) – kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i załącznikach. 

3 pkt. - kryterium spełnione / 0 pkt. -kryterium nie spełnione 

5 
URUCHAMIANA DZIAŁALNOŚĆ 
SPEŁNIA WARUNKI 
INNOWACYJNOŚCI 

3 

0 

Preferowane będą operacje innowacyjne tj. zgodne z definicją innowacyjności zawartą w procedurze 
wyboru operacji: „Innowacja to wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), 

nowego lub istotnie ulepszonego procesu, zastosowanie nowej technologii lub nowego sposobu 
wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, 

kulturowych czy społecznych  na obszarze LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”.  
Kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartej w załączniku: „Opis „projektu” pod kątem 

spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji zapisanych w LSR”  
3 pkt. - kryterium spełnione – innowacyjność logicznie uzasadniona w załączniku 

 0 pkt. - kryterium nie spełnione lub brak załącznika z uzasadnieniem 
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6 

URUCHAMIANA DZIAŁALNOŚĆ JEST 
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RUCHU 
TURYSTYCZNEGO LUB 
PRZETWÓRSTWEM PRODUKTÓW 
LOKALNYCH NA OBSZARZE LGD 
PARTNERSTWO SOWIOGÓRSKIE 

5 

0 

Preferuje operacje, które w ramach podejmowanej działalności gospodarczej uwzględniają powiązanie 
z obsługą ruchu turystycznego lub przetwórstwem produktów lokalnych na obszarze  

LGD „Partnerstwa Sowiogórskiego”. – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych  
we wniosku i załącznikach. 
5 pkt. - kryterium spełnione 

0 pkt. -kryterium nie spełnione 

7 

WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ 
DO ROZPROPAGOWANIA ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA OPERACJI,  
W SZCZEGÓLNOŚCI DO 
ZAMIESZCZENIA LOGOTYPU LGD 
ORAZ INNYCH ZGODNIE Z KSIĘGĄ 
WIZUALIZACJI WE WSZYSTKICH 
MATERIAŁACH POWSTAJĄCYCH  
W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU 
(WYDAWNICTWA, OZNAKOWANIE 
TABLICAMI INFORMACYJNYMI ITP.) 

4 

0 

Preferuje operacje zakładające promowanie obszaru LGD poprzez zamieszczanie poza obowiązkowymi 
logotypami propagującymi źródła finansowania również logotypu LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”  

– kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku i załącznikach. 
4 pkt. - kryterium spełnione 

0 pkt. -kryterium nie spełnione 

8 

OPERACJA PRZYCZYNIA SIĘ 
BEZPOŚREDNIO DO ZWIĘKSZENIA 
ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ 
OBSZARU LGD PARTNERSTWO 
SOWIOGÓRSKIE  

5 

0 

Preferuje operacje, które mają wpływa na przyczynienie się do zwiększenia atrakcyjności obszaru 
poprzez jego promocję (z wykorzystanie marki Gór Sowich) i podejmowanie innych działań 

zachęcających turystów do odwiedzania regionu – korzystania z walorów, usług i innego rodzaju ofert 
dotyczących aktywnej i atrakcyjnej formy spędzania czasu. Projekt ma zaplanowane w zadaniach lub 
budżecie narzędzia służące do realizacji operacji. Kryterium weryfikowane na podstawie informacji 

zawartych we wniosku i załącznikach. 
5 pkt. - kryterium spełnione   / 0 pkt. -kryterium nie spełnione 

9 

CZY WNIOSKODAWCA 
UCZESTNICZYŁ W SZKOLENIACH 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ LGD  
NT. ZASAD, TRYBU PRZYZNAWANIA  
I ROZLICZANIA POMOCY W RAMACH 
DZIAŁANIA, Z KTÓREGO UBIEGA SIĘ 
O ŚRODKI 

3 

0 

Preferuje operacje realizowane przez Wnioskodawców, którzy co najmniej raz korzystali z doradztwa  
bezpośredniego w biurze (realizacja i rozliczanie składanego do konkursu projektu) lub uczestniczyli  

w szkoleniu w zakresie realizacji i rozliczania projektu dla wnioskowanego typu operacji.  
Kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku i rejestrze prowadzonym 

przez Biuro LGD 
3 pkt. - kryterium spełnione  / 0 pkt. - kryterium nie spełnione 

10 

WNIOSKODAWCA NA DZIEŃ 
ZŁOŻENIA WNIOSKU JEST 
ZAMELDOWANY NA OBSZRZE LGD 
„PARTNERSTWO SOWIOGÓRSKIE” 
POWYŻEJ 6 MIESIĘCY   

4 

0 

Preferuje operacje realizowane przez Wnioskodawców, którzy są zameldowani na obszarze LGD  
w dłuższym okresie czasu. Kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku  

lub załącznikach.   
4 pkt. – kryterium spełnione  

0 pkt. – kryterium nie społnione 

 
MAX. liczba punktów: 38/ MIN. liczba punktów aby operacja została wybrana: 20 
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WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW  

LP. KRYTERIUM WAGA OPIS kryterium 

1 
OPARCIE OPERACJI NA LOKALNYCH 
WARTOŚCIACH I ZASOBACH  

4 
0 

Preferuje operacje, które zachowują i bazują na lokalnym potencjale kulturalnym, historycznym lub 
przyrodniczym – realizacja projektu bazuje lub służy zachowaniu przynajmniej dwóch rodzajach 

zasobów – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku i załącznikach. 
4 pkt. - kryterium w pełni spełnione   /   0 pkt. - kryterium nie spełnione 

2 

ZASTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ 
SPRZYJAJĄCYCH OCHRONIE 
ŚRODOWISKA LUB 
PRZECIWDZIAŁANIU ZMIANOM 
KLIMATU 

4 
0 

Preferuje operacje, które podczas realizacji zastosują rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska 
lub klimatu,  tj. np. zastosowanie bardziej ekologicznych materiałów lub technologii, operacje 
przybliżające ich uczestnikom lub odbiorcom tematykę ochrony środowiska (w tym lokalnych 

zasobów) czy przeciwdziałanie zmianom klimatu. – kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i załącznikach. 

4 pkt. - kryterium w pełni spełnione  / 0 pkt. - kryterium nie spełnione 

3 

OPERACJA SPOWODUJE 
UTWORZENIE W PRZELICZENIU  
NA PEŁNE ETATY ŚREDNIOROCZNE  
A/ 2 I WIĘCEJ MIEJSC PRACY –  
B/ 1 MIEJSCA PRACY –  
C/ PRZYCZYNI SIĘ DO UTRZYMANIA 
ISTNIEJĄCEGO MIEJSCA PRACY – 

5 
3 
0 

Preferuje operacje, które utworzą większą liczbę miejsc pracy – kryterium weryfikowane  
na podstawie informacji zawartych we wniosku i załącznikach. 

5 pkt. – tworzy 2 lub więcej miejsc pracy 
3 pkt. – tworzy 1 miejsce pracy 

0 pkt. – przyczyni się do utrzymania istniejącego miejsca pracy 

4 
UDZIAŁ W OPERACJI OSÓB  
Z GRUP DEFAWORYZOWANYCH  

3 
0 

Preferuje operacje angażujące do realizacji przedstawicieli z grup de faworyzowanych,  
lub przewiduje ich jako odbiorów operacji. (Do grupy defaworyzowanej wg LSR zaliczamy: 

Bezrobotni wieku 50+/ Bezrobotni do 30 roku życia - osoby młode wkraczające na rynek pracy/ 
Osoby pow. 50 roku życia/ Osoby korzystające z pomocy społecznej z powodu ubóstwa) – kryterium 

weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku i załącznikach. 
3 pkt. - kryterium spełnione / 0 pkt. -kryterium nie spełnione 

5 
URUCHAMIANA DZIAŁALNOŚĆ 
SPEŁNIA WARUNKI 
INNOWACYJNOŚCI 

3 
0 

Preferowane będą operacje innowacyjne tj. zgodne z definicją innowacyjności zawartą w procedurze 
wyboru operacji: „Innowacja to wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub 

usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, zastosowanie nowej technologii lub nowego sposobu 
wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, 

kulturowych czy społecznych  na obszarze LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”.  
Kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartej w załączniku: „Opis „projektu” pod kątem 

spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji zapisanych w LSR”  
3 pkt. - kryterium spełnione – innowacyjność logicznie uzasadniona w załączniku 

 0 pkt. - kryterium nie spełnione lub brak załącznika z uzasadnieniem 

6 

URUCHAMIANA DZIAŁALNOŚĆ JEST 
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RUCHU 
TURYSTYCZNEGO LUB 
PRZETWÓRSTWEM PRODUKTÓW 
LOKALNYCH NA OBSZARZE LGD 
PARTNERSTWO SOWIOGÓRSKIE 

4 
0 

Preferuje operacje, które w ramach uruchamianej działalności gospodarczej uwzględniają 
powiązanie w obsługą ruchu turystycznego lub przetwórstwem produktów lokalnych na obszarze 
LGD „Partnerstwa Sowiogórskiego”. – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych 

we wniosku i załącznikach. 
4 pkt. - kryterium spełnione     / 0 pkt. - kryterium nie spełnione 
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7 

WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO 
ROZPROPAGOWANIA ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA OPERACJI, W 
SZCZEGÓLNOŚCI DO ZAMIESZCZENIA 
LOGOTYPU LGD ORAZ INNYCH ZGODNIE Z 
KSIĘGĄ WIZUALIZACJI WE WSZYSTKICH 
MATERIAŁACH POWSTAJĄCYCH W 
WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU 
(WYDAWNICTWA, OZNAKOWANIE 
TABLICAMI INFORMACYJNYMI ITP.) 

4 
0 

Preferuje operacje zakładające promowanie obszaru LGD poprzez zamieszczanie poza 
obowiązkowymi logotypami propagującymi źródła finansowania również logotypu LGD 

„Partnerstwo Sowiogórskie”  
– kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku i załącznikach. 

4 pkt. - kryterium spełnione 
0 pkt. -kryterium nie spełnione 

8 

OPERACJA PRZYCZYNIA SIĘ 
BEZPOŚREDNIO DO ZWIĘKSZENIA 
ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ 
OBSZARU LGD PARTNERSTWO 
SOWIOGÓRSKIE  

5 
0 

Preferuje operacje, które mają wpływa na przyczynienie się do zwiększenia atrakcyjności obszaru 
poprzez jego promocję i podejmowanie innych działań zachęcających turystów do odwiedzania 

regionu – korzystania z walorów, usług i innego rodzaju ofert dotyczących aktywnej i atrakcyjnej 
formy spędzania czasu. Projekt ma zaplanowane  

w zadaniach lub budżecie narzędzia służące do realizacji operacji. Kryterium weryfikowane  
na podstawie informacji zawartych we wniosku i załącznikach. 
5 pkt. - kryterium spełnione        0 pkt. -kryterium nie spełnione 

9 

CZY WNIOSKODAWCA UCZESTNICZYŁ W 
SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH 
PRZEZ LGD NT. ZASAD, TRYBU 
PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA POMOCY 
W RAMACH DZIAŁANIA, Z KTÓREGO 
UBIEGA SIĘ O ŚRODKI 

3 
0 

Preferuje operacje realizowane przez Wnioskodawców, którzy co najmniej raz korzystali  
z doradztwa bezpośredniego w biurze (realizacja i rozliczanie składanego do konkursu projektu)  

lub uczestniczyli w szkoleniu w zakresie realizacji i rozliczania projektu  
dla wnioskowanego typu operacji. Kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych  

we wniosku i rejestrze prowadzonym przez Biuro LGD 
3 pkt. - kryterium spełnione 

0 pkt. - kryterium nie spełnione 

10 
POZIOM WKŁADU WŁASNEGO 
WNIOSKODAWCY JEST WYŻSZY NIŻ 35 %  

3 
2 
0 

Preferuje operacje z większym wkładem własnym. Kryterium weryfikowane na podstawie informacji 
zawartych we wniosku i załącznikach. 

3 pkt. - kryterium spełnione – wkład własny pow. 40% wartości operacji 
2 pkt. - kryterium spełnione – wkład własny pow. 35% wartości operacji 

0 pkt. - kryterium nie spełnione 

11 

WNIOSKODAWCA NA DZIEŃ ZŁOŻENIA 
WNIOSKU PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ NA 
OBSZRZE LGD „PARTNERSTWO 
SOWIOGÓRSKIE” POWYŻEJ 6 MIESIĘCY 

4 

0 

Preferuje operacje realizowane przez Wnioskodawców, którzy prowadzą działalność na obszarze 
LGD w dłuższym okresie czasu. Kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych we 

wniosku lub załącznikach.   
4 pkt. – kryterium spełnione  

0 pkt. – kryterium nie spełnione 

 

MAX. liczba punktów: 43/ MIN. liczba punktów aby operacja została wybrana: 24 
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OPERACJE GRANTOWE  

Lp. KRYTERIUM WAGA Opis KRYTERIUM 

1 
OPARCIE OPERACJI NA LOKALNYCH 
WARTOŚCIACH I ZASOBACH  

5 
0 

Preferuje operacje, które zachowują i bazują na lokalnym potencjale kulturalnym, historycznym lub 
przyrodniczym – realizacja projektu bazuje lub służy zachowaniu przynajmniej dwóch rodzajach zasobów – 

kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku i załącznikach. 
5 pkt. - kryterium w pełni spełnione 

0 pkt. -kryterium nie spełnione 

2 

ZASTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ 
SPRZYJAJĄCYCH OCHRONIE 
ŚRODOWISKA LUB 
PRZECIWDZIAŁANIU  
ZMIANOM KLIMATU 

4 
0 

Preferuje operacje, które podczas realizacji zastosują rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu,  
tj. np. zastosowanie bardziej ekologicznych materiałów lub technologii, operacje przybliżające ich uczestnikom 

lub odbiorcom tematykę ochrony środowiska (w tym lokalnych zasobów) czy przeciwdziałanie zmianom 
klimatu. – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku i załącznikach. 

4 pkt. - kryterium w pełni spełnione  
0 pkt. -kryterium nie spełnione 

3 

OPERACJA ANGAŻUJE: 
1. 2 I WIĘCEJ PARTNERÓW 
2. 1 PARTNERA 
3. NIE ANGAŻUJE 

PARTNERÓW 
UDZIAŁ PARTERÓW ZOSTAŁ JASNO 
OKREŚLONY (UMOWA 
PARTNERSKA) 

4 
2 
0 

Udział parterów w realizacji projektu został jasno określony (umowa partnerska) – kryterium weryfikowane  
na podstawie informacji zawartych we wniosku i załącznikach. 

4 pkt. – zaangażowanie 2 i więcej partnerów  
2 pkt. – zaangażowanie 1 partnera 

0 pkt. – brak partnera lub brak umów potwierdzających udział partnera 

4 
UDZIAŁ W OPERACJI OSÓB  
Z GRUP DEFAWORYZOWANYCH  

3 
0 

Preferuje operacje angażujące do realizacji przedstawicieli z grup de faworyzowanych, lub przewiduje ich jako 
odbiorów operacji. (Do grupy defaworyzowanej wg LSR zaliczamy: Bezrobotni wieku 50+/  

Bezrobotni do 30 roku życia - osoby młode wkraczające na rynek pracy/ Osoby pow. 50 roku życia/  
Osoby korzystające z pomocy społecznej z powodu ubóstwa) – kryterium weryfikowane na podstawie 

informacji zawartych we wniosku i załącznikach. 
3 pkt. - kryterium spełnione / 0 pkt. -kryterium nie spełnione 

5 

WNIOSKODAWCA SKORZYSTAŁ  
JUŻ Z DOFINANSOWANIA W 
RAMACH GRANTÓW LGD W 
OKRESIE PROGRAMOWANIA PROW 
2014-2020 

Tak – 0 
Nie - 3 

 
Preferuje operacje, które będą realizowane przez nowych Wnioskodawców w jednym okresie programowania, 
aby dać możliwość skorzystania z dofinansowania różnym podmiotom starającym się o wsparcie na obszarze 

LGD. Weryfikacja na podstawie informacji zawartych we wniosku i załącznikach.  
3 pkt. - kryterium spełnione – wnioskodawca nie skorzystał z pomocy (nie został wybrany do dofinansowania  

w ramach wcześniejszego naboru, nie ma aktualnie podpisanej umowy na realizację grantu, nie otrzymał 
środków w ramach działania w obecnym okresie programowania) 

0 pkt. – wnioskodawca skorzystał z pomocy (został wybrany do dofinansowania w ramach wcześniejszego 
naboru, ma aktualnie podpisaną umowę na realizację grantu lub otrzymał środki w ramach działania) 
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6 

WNIOSKODAWCA WYKORZYSTUJE 
LOKALNE ZASOBY: 

1. CAŁEGO OBSZARU LGD,  
(CONAJMNIEJ Z 5 GMIN) 

2. OBSZARU DWÓCH GMIN 
3. OBSZARU JEDNEJ GMINY   

4 
2 
0 

Preferuje operacje, które będą realizowane na większym obszarze – kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i załącznikach. 

4 pkt. – wykorzystanie zasobów znajdujących się na terenie całego obszaru LGD 
2 pkt. – wykorzystanie zasobów znajdujących się na terenie co najmniej dwóch Gmin obszaru LGD 

0 pkt. – wykorzystanie zasobów znajdujących się na obszarze wyłącznie jednej Gminy lub niewykorzystywanie 
zasobów żadnej z Gmin obszaru LGD 

7 

WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZUJE 
SIĘ DO ROZPROPAGOWANIA 
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
OPERACJI, W SZCZEGÓLNOŚCI  
DO ZAMIESZCZENIA LOGOTYPU 
LGD ORAZ INNYCH ZGODNIE  
Z KSIĘGĄ WIZUALIZACJI WE 
WSZYSTKICH MATERIAŁACH 
POWSTAJĄCYCH W WYNIKU 
REALIZACJI PROJEKTU 
(WYDAWNICTWA, OZNAKOWANIE 
TABLICAMI INFORMACYJNYMI ITP.) 

4 
0 

Preferuje operacje zakładające promowanie obszaru LGD poprzez zamieszczanie poza obowiązkowymi 
logotypami propagującymi źródła finansowania również logotypu LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”  

– kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku i załącznikach. 
4 pkt. - kryterium spełnione 

0 pkt. -kryterium nie spełnione 

8 

WNIOSKODAWCA ZAŁOŻYŁ  
W PROJEKCIE ELEMENT TRWAŁY, 
POZOSTAJĄCY PO WYKONANIU 
PROJEKTU 

5 
0 

Preferuje operacje zakładające po zakończeniu projektu element trwały. Projekt ma zaplanowane  
w zadaniach lub budżecie narzędzia służące do realizacji tego zadnia operacji wraz ze wskazaniem i logicznym 

oraz przekonującym uzasadnieniem trwałości.  
Kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku  i załącznikach. 

5 pkt. - kryterium spełnione 
0 pkt. -kryterium nie spełnione 

9 

OPERACJA PRZYCZYNIA SIĘ 
BEZPOŚREDNIO DO ZWIĘKSZENIA 
ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ 
OBSZARU LGD PARTNERSTWO 
SOWIOGÓRSKIE  

5 
0 

Preferuje operacje, które mają wpływa na przyczynienie się do zwiększenia atrakcyjności obszaru poprzez  
jego promocję (z wykorzystanie marki Gór Sowich) i podejmowanie innych działań zachęcających turystów  

do odwiedzania regionu – korzystania z walorów, usług i innego rodzaju ofert dotyczących aktywnej  
i atrakcyjnej formy spędzania czasu. Projekt ma zaplanowane w zadaniach lub budżecie narzędzia służące  

do realizacji operacji. Kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku i załącznikach. 
5 pkt. - kryterium spełnione 

0 pkt. -kryterium nie spełnione 

10 

CZY WNIOSKODAWCA 
UCZESTNICZYŁ W SZKOLENIACH 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ LGD NT. 
ZASAD, TRYBU PRZYZNAWANIA I 
ROZLICZANIA POMOCY W RAMACH 
DZIAŁANIA, Z KTÓREGO UBIEGA 
SIĘ O ŚRODKI 

3 
0 

Preferuje operacje realizowane przez Wnioskodawców, którzy co najmniej raz korzystali z doradztwa 
bezpośredniego w biurze (realizacja i rozliczanie składanego do konkursu projektu) lub uczestniczyli  

w szkoleniu w zakresie realizacji projektu dla wnioskowanego typu operacji. Kryterium weryfikowane  
na podstawie informacji zawartych we wniosku i rejestrze prowadzonym przez Biuro LGD 

3 pkt. - kryterium spełnione 
0 pkt. - kryterium nie spełnione 
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11 
WNIOSKODAWCA SPOZA SEKTORA 
PUBLICZNEGO  

3 
0 

Preferuje operacje realizowane przed podmioty inne niż reprezentanci sektora publicznego, umożliwiając tym 
samym pozyskiwanie funduszy przez pozostałych beneficjentów, np. organizacje pozarządowe, które posiadają 

mniejsze doświadczenie oraz możliwości finansowe na realizacje projektów. 
Kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku i załącznikach. 

3 pkt. - kryterium spełnione – Beneficjent inny niż Gmina lub instytucja sektora publicznego 
0 pkt. – Beneficjent jest Gminą lub instytucją sektora publicznego 

12 WKŁAD WŁASNY POW. 20%  
2 
0 

Preferuje operacje z większym wkładem własnym.  
Kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku i załącznikach. 

2 pkt. - kryterium spełnione – wkład własny pow. 20% wartości operacji 
0 pkt. - kryterium nie spełnione 

 

MAX. liczba punktów: 45/ MIN. liczba punktów aby operacja została wybrana: 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


