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Rodzaj operacji:  Projekty inne niż: granty, podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej 

Lp. Kryteria Opis Punktacja Źródło weryfikacji 

1 

Zintegrowanie z 

przedsięwzięciami i 

celami określonymi w 

LSR i założonymi tam 

wskaźnikami 

Oceniania operacja wpisuje się w realizację 

przedsięwzięć określonych przez LGD 

,,Zapilicze’’ 

1pkt – Tak – projekt wpisuje się w przedsięwzięcia LSR 

0pkt - Nie – projekt nie wpisuje się w przedsięwzięcia LSR 

 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 1 pkt. 

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR   

2 
Członkostwo 

wnioskodawcy w LGD 

Preferowani będą wnioskodawcy pozostający 

członkami LGD. 

2pkt – TAK 

0pkt – NIE  

 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 2 pkt. 

Dokumentacja LGD. 

3 

Wnioskodawca 

konsultował projekt w 

biurze LGD przed 

złożeniem wniosku 

Preferuje się wnioskodawców korzystających 

ze wsparcia doradczego oferowanego przez 

biuro. Preferuje się wnioskodawców 

korzystających ze spotkań, szkoleń 

organizowanych przez LGD ,,Zapilicze’’, 

konsultujących wniosek z pracownikiem biura. 

 1pkt – Doradztwo osobiste w biurze LGD                                     

 2pkt – Doradztwo osobiste w biurze LGD, udział w minimum                                                                                                                  

jednym spotkaniu organizowanym przez LGD „Zapilicze”. 

 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 2 pkt. 

Dokumentacja LGD, karta doradztwa, lista 

obecności ze spotkań lub szkoleń. 

4 

Doświadczenie 

wnioskodawcy w 

realizacji operacji 

współfinansowanych ze 

środków europejskich 

Preferuje się wnioskodawców, którzy 

zrealizowali i rozliczyli projekt w ramach 

poprzedniej perspektywy finansowej PROW, 

LEADER tj. „małe projekty”, „różnicowanie w 

kierunku działalności nierolniczej”, „tworzenie 

i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „odnowa i 

rozwój wsi” na terenie RP. 

2pkt –TAK  

0pkt – NIE  

 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 2 pkt. 

Dokumentacja wnioskodawcy 

5 
Czy operacja będzie 

realizowana w 

miejscowości:  

Preferuje się projekty realizowane w 

mniejszych miejscowościach (poniżej 5000 

tysięcy mieszkańców). 

5pkt – poniżej 5000 tys. mieszkańców  

0pkt – powyżej 5000 tys. mieszkańców  

 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 5 pkt. 

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR   

6 

Innowacyjny charakter 

projektu; 

 

Zgodnie z definicją innowacyjności - 

minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji 

jest, aby produkt, proces, metoda marketingowa 

lub metoda organizacyjna były nowe lub 

znacząco udoskonalone dla firmy. Może 

oznaczać wprowadzenie nowego lub znacznie 

udoskonalonego produktu, usługi, procesu, 

1pkt – Tak – projekt  wykazuje innowacyjny charakter na obszarze 

LGD Zapilicze (obligatoryjne uzasadnienie dlaczego zdaniem 

wnioskodawcy operacja ma charakter innowacyjny na obszarze LGD) 

1pkt- Tak – projekt wykazuje innowacyjny charakter w zakresie 

wykorzystania dziedzictwa kulturowego obszaru LGD (obligatoryjne 

uzasadnienie dlaczego zdaniem wnioskodawcy operacja ma charakter 

innowacyjny w zakresie wykorzystania dziedzictwa kulturowego) 

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR/  
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nowej organizacji lub nowego rynku, nowego 

sposobu wykorzystania lub zmobilizowania 

istniejących lokalnych zasobów. Może 

oznaczać transfer i adaptacje innowacji 

zastosowanych gdzie indziej, modernizację 

tradycyjnych form technologii lub znajdowanie 

nowych rozwiązań dla stałych problemów wsi, 

których inne środki interwencyjne polityki nie 

były w stanie rozwiązać w sposób 

zadowalający i trwały. Innowacyjne może być 

nietypowe, niestandardowe wykorzystanie lub 

promocja zasobów przyrodniczych, 

kulturowych, dziedzictwa kulinarnego, tradycji 

rzemieślniczych, lokalnych opowieści i legend, 

wydarzeń historycznych, wybitnych postaci 

związanych  

z obszarem LGD „Zapilicze”. Innowacyjność 

może mieć charakter terytorialny, a więc 

operacja może być innowacyjna w skali 

sołectwa, gminy czy obszaru LGD „Zapilicze”. 

Innowacyjność powinna dotyczyć ochrony 

środowiska, przeciwdziałaniu zmianom 

klimatycznym również zwalczaniu ubóstwa i 

wyłączenia społecznego 

1pkt- Tak – projekt wykazuje innowacyjny charakter w zakresie 

ochrony środowiska na obszarze LGD Zapilicze (obligatoryjne 

uzasadnienie dlaczego zdaniem wnioskodawcy operacja ma charakter 

innowacyjny w zakresie ochrony środowiska) 

1pkt- Tak – projekt  wykazuje innowacyjny charakter w zakresie 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (obligatoryjne 

uzasadnienie dlaczego zdaniem wnioskodawcy operacja ma charakter 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu) 

1pkt – Tak – operacja wykazuje innowacyjny charakter w zakresie 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym (obligatoryjne uzasadnienie 

dlaczego zdaniem wnioskodawcy operacja ma charakter innowacyjny z 

zakresie zmian klimatycznych). 

 

0pkt- Nie – projekt nie zawiera elementów innowacyjnych 

 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 5 pkt. 

7 

Projekt skierowany jest 

do grupy 

defaworyzowanej: 

 

1)  organizacje pozarządowe, nieaktywne, 

borykające się z brakiem środków 

finansowych, a także brakiem wsparcia 

merytorycznego w zakresie prowadzonej 

działalności, 

2) dzieci i młodzież, seniorzy, osoby wieku 

produkcyjnym (głównie 20-50 lat), 

bezrobotni, grupy formalne i nieformalne - 

ze względu na małą aktywność społeczną, 

niski poziom integracji i współpracy. 

3) Osoby starsze ze względu na wykluczenie 

cyfrowe 

Osoby, które nie są mobilne i muszą polegać na 

słabo zorganizowanym transporcie publicznym, 

osoby mające utrudniony dostęp do 

specjalistycznej opieki zdrowotnej i do innych 

1pkt – Tak – projekt jest skierowany do jednej  

z wymienionych grup defaworyzowanych 

2pkt – Tak projekt jest skierowany do dwu  

z wymienionych grup defaworyzowanych 

4pkt – Tak projekt jest skierowany do więcej niż dwu  

z wymienionych grup defaworyzowanych 

0pkt - Nie- projekt nie jest skierowany do żadnej z grup 

defaworyzowanych 

 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 4 pkt. 

 

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR/  
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usług 

 

8 Wykorzystanie zasobów 

lokalnych:  

projektu 

Należy przez to  rozumieć (a) wykorzystanie 

zasobów ludzkich, np. grupy określone jako 

defaworyzowane ze względu na rynek pracy: są 

to bezrobotni, osoby 50+ pozostające bez 

zatrudnienia, matki chcące powrócić na rynek 

pracy, młodzież, która kończy edukację i 

poszukuje pracy, osoby niepełnosprawne, 

osoby bez kwalifikacji i doświadczenia 

zawodowego, osoby, które chcą rozpocząć 

działalność gospodarczą, ale brakuje im 

środków finansowych oraz informacji  

o dotacjach i innych źródłach finansowania 

działalności gospodarczej, wiedzy o sposobie 

założenia i prowadzenia działalności 

gospodarczej; 

(b) wykorzystanie dziedzictwa lokalnego: 

historycznego, kulturowego, tradycji 

rzemieślniczych, walorów przyrodniczych;  

(c) wykorzystanie zasobów naturalnych: 

np. surowców typu: kamień, woda, w tym 

termalna, piaski, drewno; walory turystyczne; 

warunki klimatyczne (wiatr), etc.  

Uwaga: obligatoryjne należy wskazać, jakie 

zasoby lokalne zostaną wykorzystane w 

realizacji wnioskowanego 

 

 

 

1pkt – Tak – projekt wykorzystuje 1 lokalny zasób 

2pkt – Wykorzystanie 2 lokalnych zasobów 

3pkt – Wykorzystanie 3 lokalnych zasobów i więcej 

0pkt - Projekt nie wykorzystuje lokalnych zasobów 

 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 3 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR/  

9 Ochrona środowiska lub 

klimatu  

 

Obligatoryjne pisemne uzasadnienie wpływu 

wnioskowanej operacji, lub jego braku, na 

środowisko i klimat. 

1pkt – Operacja nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne w 

tym obszary Natura 2000  

(poprzez np. nadmierny hałas, emisje szkodliwych gazów do 

atmosfery, nielegalne odprowadzanie ścieków, nie zakłóca cennych 

siedlisk, nie powoduje trwałych, niekorzystnych zmian w środowisku) 

1pkt – Sprzyja zmniejszaniu niskiej emisji (stosowanie ogniw 

fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców ekologicznych, wprowadzenie 

ekologicznego ogrzewania itp.) 

1pkt – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  

(energia słoneczna, wiatru, woda, biomasa, energia geotermalna, inne 

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR/  

 



                                                                                                                                             
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

źródła- np. energooszczędne budynki, urządzenia, technologie) 

1pkt – Wykorzystanie materiałów naturalnych  

(np. drewno, kamień, opakowania biodegradowalne, wykorzystanie 

materiałów z recyklingu) 

1pkt – Edukacja ekologiczna  

(np. oznakowanie/ etykiety, przekazywanie treści ekologicznych 

pracownikom, klientom, reklama/promocja) 

0pkt - Żadne z wyżej wymienionych kryteriów 

1pkt- Operacja spełnia 2 ww. kryteria 

2pkt - Operacja spełnia  więcej niż 2 ww. kryteria 

 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 2 pkt. 

10 Integracja sektorów Preferuje się operacje, które przyczyniają się do 

integracji społeczności lokalnych całego 

obszaru LSR w tym przedstawicieli sektorów: 

publicznego, społecznego, gospodarczego i 

mieszkańców. 

3pkt – Tak – projekt zapewnia zintegrowanie i współpracę minimum 

dwu sektorów uczestniczących w jej realizacji 

0pkt – Nie – projekt nie zapewnia zintegrowania  

i współpracy sektorów 

 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 3 pkt. 

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR 

11  

Zintegrowanie celów LSR 

 

Oceniane będzie zintegrowanie celów 

szczegółowych i przedsięwzięć. 

3pkt – Tak – projekt zapewnia zintegrowanie minimum dwu celów 

LSR 

2pkt – Tak – projekt zapewnia zintegrowanie minimum dwu 

przedsięwzięć LSR 

0pkt - Nie – projekt nie zapewnia zintegrowania celów  

i przedsięwzięć 

 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 5 pkt. 

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR 

12 Oddziaływanie operacji 

na rozwój obszaru LGD 

 

 

Obligatoryjnie opis, w jaki sposób operacja 

będzie miała wpływ na rozwój lokalny. 

3pkt – Tak – na cały obszar LGD Zapilicze 

2pkt – Tak – na gminę, w której będzie realizowana 

1pkt – Tak – na sołectwo, w którym będzie realizowana 

0pkt - Nie – projekt nie ma wpływu na rozwój obszaru 

 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 3 pkt. 

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR 
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13 Oddziaływanie na 

aktywizację i integrację 

społeczną środowiska 

lokalnego 

Preferuje się operacje, które oddziałują na 

pobudzenie społeczności lokalnej do 

aktywnego trybu życia czego długofalowym 

efektem ma być przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu mieszkańców. 

1pkt –TAK 

0pkt –NIE 

 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 1 pkt. 

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR/  

14 Elementy promujące 

LGD. 

Preferuje się operacje promujące obszar LSR 

lub Lokalną Grupę Działania „Zapilicze” 

1pkt –Zobowiązanie do zamieszczenia logo LGD Zapilicze, strony 

www.zapilicze.pl 

w materiałach informująco- promocyjnych, na urządzeniach,  

przedmiotach nabytych w ramach realizowanego projektu oraz tablicy 

informacyjnej (jeśli wymagana). 

1pkt – Zamieszczenie linku do strony www.zapilicze.pl na stronie 

internetowej beneficjenta (jeśli funkcjonuje) 

0pkt - Brak elementów promujących LGD Zapilicze 

 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 2 pkt. 

 

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR  + 

informacje dodatkowe załączone do wniosku 

Min. liczba punktów:  21 

Max. Liczba punktów:  42 

Suma punktów uzyskanych w ocenie wniosku   

 

http://www.zapilicze.pl/
http://www.zapilicze.pl/

