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Załącznik nr 2  
do Procedur wyboru i oceny operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

 

 

Kryteria wyboru i oceny operacji realizowanych przez inne podmioty inne niż LGD ZS 
Lp. Nazwa kryterium oceny oraz szczegółowy opis sposobu oceny lub 

wymagań koniecznych do spełnienia danego kryterium 

Możliwe do uzyskania punkty za spełnienie kryterium  

1. Wnioskodawca przed złożeniem wniosku skorzystał z doradztwa LGD ZS 

(wniosekzostał pozytywnie zaopiniowany przez Biuro LGD ZS). 

Kryterium ma zapewnić wysoką jakość wniosków o przyznanie pomocy oraz 
gotowość projektów do realizacji w ramach LSR. Wnioski dobrze 

przygotowane, kompletne pod względem wymaganych załączników pozwolą 

na wyeliminowanie projektów, które nie są jeszcze dojrzałe i nie zostaną 

pozytywnie ocenione w ramach kontroli administracyjnej. Wnioskodawca ma 
możliwość jednokrotnego usunięcia braków w trakcie oceny wniosku przez 

SW, co oznacza, iż LGD ZS powinna dokonywać wyboru sposób projektów, 

które są gotowe do realizacji. 
Źródło informacji przy ocenie: 

Dokumentacja gromadzona w Biurze LGD ZS.  

0 pkt. – brak informacji o przeprowadzonych konsultacjach (nie są 

wliczane konsultacje telefoniczne). 

6 pkt. – Wnioskodawca przed złożeniem wniosku skorzystał  
z doradztwa LGD ZS (przeprowadzone przez Biuro LGD ZSkonsultacje 

stacjonarne bądź e-mailowe za zgodą Biura LGD ZS).  Wnioskodawca 

przed złożeniem wniosku przedstawił pracownikowi Biura LGD ZS 

założenia projektu (cele, działania, zakres rzeczowy, plan finansowy). 
 

2. Wnioskodawca nie korzystał ze wsparcia finansowego z LGD ZS w 

ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na 

lata 2016-2023 dla obszaru objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania 

Ziemi Siedleckiej. 

Preferowani będą wnioskodawcy, którzy dotychczas nie otrzymali wsparcia 
finansowego z LGD ZS w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego 

przez Społeczność na lata 2016-2023 dla obszaru objętego działaniem 

Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej. 

Źródło informacji przy ocenie: 
Dokumentacja gromadzona w Biurze LGD ZS. 

0 pkt. – wnioskodawca otrzymał wsparcie finansowe z LGD ZS w ramach 

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 
2016-2023 dla obszaru objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania 

Ziemi Siedleckiej. 

10 pkt. – wnioskodawca nie otrzymał dotychczas wsparcia finansowego z 
LGD ZS w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność na lata 2016-2023 dla obszaru objętego działaniem Lokalnej 

Grupy Działania Ziemi Siedleckiej. 
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3. Projekt zakłada zawiązywanie partnerstw lub nawiązywanie współpracy 

w celu realizacji operacji. 

Kryterium promuje operacje, których realizacja jest uwarunkowana 
zawiązaniem partnerstwa lub nawiązaniem współpracy, pomiędzy co najmniej 

dwoma podmiotami lub sektorami w celu realizacji operacji. 

Źródło informacji przy ocenie: 
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.  

Opis sposobu współpracy z podmiotem/podmiotami w związku z realizacją 

operacji, o dofinansowanie której ubiega się wnioskodawca i np. zawarte 
porozumienie, umowa o współpracy lub list intencyjny. 

0 pkt. – projekt nie zakłada współpracy. 

3 pkt. – projekt zakłada współpracę między dwoma podmiotami  

w ramach jednego sektora (społeczny, gospodarczy, publiczny). 
6 pkt. – projekt zakłada współpracę między dwoma podmiotami  

w ramach różnych sektorów (społeczny, gospodarczy, publiczny). 

4. Wnioskodawca należy do grupy defaworyzowanej lub wnioskodawca 

zatrudni osobę z grupy defaworyzowanej. 

Do grup defaworyzowanych należą długotrwale bezrobotni (pozostający bez 
pracy powyżej 12 miesięcy), kobiety powracające na rynek -pracy po przerwie 

związanej z macierzyństwem, osoby 50+ oraz osoby do 30 roku życia). 

Preferowane będą operacje związane z uruchomieniem działalności 
gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych w ramach LSR 

(samozatrudnienie). 

Kolejne preferencje związane są z rozwijaniem działalności gospodarczej, w 

przypadku, których wnioskodawca wykaże możliwość utworzenia miejsca 
pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne dla osoby/osób 

należącej/należących do grypy defaworyzowanej.  

Źródło informacji przy ocenie: 
Dokumenty potwierdzające, iż wnioskodawca należy do grupy 

defaworyzowanej (dokumenty potwierdzające wiek, zaświadczenie o 

wysokości składek ZUS/oświadczenie, zaświadczenie z urzędu pracy) lub 
zatrudni osobę/osoby należącą/należące do grupy defaworyzowanej (złoży we 

wniosku stosowną deklarację).  

0 pkt. – brak wpływu operacji na grupę defaworyzowaną na obszarze LGD 

ZS. 

4 pkt. – realizacja projektu pozwoli na utworzenie minimum jednego 
miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne dla osoby 

należącej do grypy defaworyzowanej lub projekt oddziaływuję na 

zatrudnienie w ramach grup defaworyzowanych lub z projektu będą 
korzystać grupy defaworyzowane. 

6 pkt. – wnioskodawca należy do grupy defaworyzowanej i w wyniku 

realizacji projektu uzyska samozatrudnienie. 
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5. Innowacyjność projektu. 

Preferowane będą projekty innowacyjne, gdzie innowacyjność jest rozumiana, 
jako ulepszenie samego produktu, procesu, usługi maszyn lub urządzeń, 

metody marketingowej, zastosowanej technologii, organizacji pracy, które 

podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy opracował jako pierwszy lub 
zastosował, korzystając z doświadczeń innych podmiotów, w zależności od 

obszaru, który ten projekt obejmuje. 

Źródło informacji przy ocenie: 

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami, dostępna literatura oraz 
dobre praktyki w zakresie projektów innowacyjnych wspieranych ze środków 

publicznych. 

0 pkt. – brak innowacyjności lub innowacyjność operacji na poziomie 

mniejszym niż obszar gminy członkowskiej LGD ZS. 
2 pkt. – innowacyjność operacji na poziomie gminy członkowskiej LGD 

ZS. 

4 pkt. – innowacyjność operacji na poziomie co najmniej obszaru LGD 
ZS. 

6. Brak dostępności produktu lub usługi na obszarze LGD ZS. 
Wprowadzenie na obszar LGD ZS usług obecnie niedostępnych –  

weryfikowanych według kodu PKD. 

Źródło informacji przy ocenie: 

Narzędzie do oceny innowacyjności działalności gospodarczej udostępnione 
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

0 pkt. – dostępność produktu lub usługi na obszarze LGD ZS.  
2 pkt. – brak dostępności produktu lub usługi na obszarze LGD ZS na 

poziomie gminy członkowskiej LGD ZS. 

4 pkt. – brak dostępności produktu lub usługi na obszarze LGD ZS. 

 

7. Wpływ operacji na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu 

obszaru LGD ZS. 
Preferowane będą projekty ograniczające niekorzystne oddziaływanie na 

środowisko naturalne lub służące oszczędności zasobów, energii, wody. 

Projekty mające pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego lub 

klimatu obszaru LSR ZS, np. zmniejszające emisję zanieczyszczeń lub 
promieniowania, emisję hałasu, itp. 

Wydatki na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR 

muszą stanowić minimum 5% w wydatkach kwalifikowalnych (wydatki 
stanowiące podstawę do wyliczenia kwoty premii). 

Źródło informacji przy ocenie: 

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami. 

0 pkt. – operacja ma neutralny wpływ na stan środowiska naturalnego lub 

klimatu obszaru LGD ZS. 
4 pkt. – operacja pozytywnie wpływa na poprawę stanu środowiska 

naturalnego lub klimatu obszaru LGD ZS. 
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8. Wpływ operacji na zachowanie i promowanie dziedzictwa 

przyrodniczego/historycznego/kulturowego obszaru LGD ZS i/lub 

zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD ZS. 

Preferuje się operacje, które mają wpływ nazachowanie i promowanie 

dziedzictwa przyrodniczego/historycznego/kulturowego obszaru LGD ZS i/lub 
zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD ZS. 

Źródło informacji przy ocenie: 

Wniosek o przyznanie pomocy w załącznikami. 

 

0 pkt. – operacja nie ma bezpośredniego wpływu na zachowanie i 

promowanie dziedzictwa przyrodniczego/historycznego/kulturowego 
obszaru LGD ZS i/lub zwiększenie atrakcyjności. 

6 pkt. – operacja ma bezpośredni wpływ na zachowanie i promowanie 

dziedzictwa przyrodniczego/historycznego/kulturowego obszaru LGD 
ZS i/lub zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD ZS. 

 

9. Lokalizacja projektu. 

W celu zrównoważonego rozwoju LSR preferuje się projekty realizowane w 

miejscowościach zamieszkałych przez mniejszą liczbę mieszkańców. 
Źródło informacji przy ocenie: 

Wniosek o przyznanie pomocy oraz  najnowsze Dane GUS. (spis powszechny 

lub zaświadczenie  z gminy). 

 

0 pkt. – miejsce realizacji projektu to miejscowość licząca powyżej  

5 tys. mieszkańców. 

2 pkt. – miejsce realizacji projektu – miejscowość licząca od 1 do 5 tys. 
mieszkańców (włącznie). 

4 pkt. – miejsce realizacji projektu to miejscowość licząca od 0,5 tys. do 1 

tys. mieszkańców. 

6 pkt. – miejsce realizacji projektu to miejscowość licząca poniżej  
0,5 tys. mieszkańców. 

10. Czas realizacji operacji. 

Preferuje się operacje o krótszym okresie realizacji. 
Źródło informacji przy ocenie: 

- oświadczenie wnioskodawcy o planowanym terminie złożenia wniosku o 

płatność. 

0 pkt. – okres realizacji operacji powyżej 12 miesięcy. 

4 pkt. – okres realizacji operacji do 12 miesięcy. 

 

11.  Miejsce zamieszkania/siedziba na obszarze objętym LGD ZS. 
Preferuje się wnioskodawców, którzy są związani z obszarem LGD ZS dłużej 

niż 12 miesięcy. 

Źródła informacji przy ocenie: 
Dokumenty złożone wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy lub dostępne 

rejestry: CEIDG, KRS, inne, które potwierdzają spełnienie powyższego 

kryterium. 

0 pkt. – poniżej roku. 
3 pkt. – powyżej roku, nie więcej niż 2 lata. 

6 pkt. – powyżej dwóch lat. 

 


