
KRYTERIA OCENY OPERACJI Z WYŁĄCZENIEM PROJEKTÓW GRANTOWYCH ORAZ OPERACJI WŁASNYCH 

Lp. Kryterium lokalne Opis/definicja kryterium Punkty –za co? 
Źródła weryfikacji 

1. 
ZINTEGROWANIE 
PODMIOTÓW LUB 

ZASOBÓW 

Operacja zapewnia: 

 zintegrowanie podmiotów, tj. 
zakłada współpracę  
podmiotów z różnych 
sektorów (społecznego, 
publicznego i 
gospodarczego*) 
wykonujących cząstkowe 
zadania składające się na 
projekt lub 

 zintegrowanie zasobów, tj. 
zakłada jednoczesne 
wykorzystanie różnych 
zasobów lokalnych. Zasoby 
lokalne rozumiane są jako 
wszelkie elementy materialne 
i niematerialne, które mogą 
być wykorzystane do rozwoju 
danego obszaru. Mogą mieć 
charakter 
kulturowy/historyczny; 
przyrodniczy a także 
społeczny np. tradycja, 
obrzędy, postaci czy 
wydarzenia historyczne, 
zespoły regionalne, walory 
krajobrazu, cenne 
przyrodniczo obszary, ludzie, 
organizacje pozarządowe, 

2 – projekt zakłada współpracę podmiotów z 
trzech różnych sektorów (społecznego, 
publicznego i gospodarczego) lub wykorzystanie 
trzech różnych zasobów  

1 – projekt zakłada współpracę podmiotów z 
dwóch różnych sektorów (np. publicznego i 
społecznego) lub wykorzystanie dwóch różnych 
zasobów  

0 – projekt nie zapewnia zintegrowania 
podmiotów ani zasobów 

 Formularz wniosku 
 Fiszka projektowa(wnioskodawca 

winien precyzyjnie wskazać jakie zasoby 
wykorzysta w ramach projektu) 

 List intencyjny lub Umowa partnerska 
ze wskazaniem nazwy partnerów, 
przyporządkowaniem ich do sektorów 
(społecznego, gospodarczego i 
publicznego) oraz  wskazaniem zadań 
realizowanych przez poszczególnych 
partnerów w ramach projektu 

 Wskazane zasoby lokalne zostaną 
dodatkowo zweryfikowane w oparciu o 
Internet. 



miejsca rekreacji, szkoły, 
przedszkola, ośrodki kultury 
itp).a 

2. 

POZYTYWNY WPŁYW NA 
SYTACJĘ GRUPY 

DEFAWORYZOWANEJ 
OKREŚLONEJ W LSR W 
KONTEKŚCIE DOSTĘPU 

DO RYNKU PRACY 

Preferowane są operacje, które 
bezpośrednio poprzez produkty 
(bezpośrednie efekty projektu) 
wpływają pozytywnie na sytuację grupy 
defaworyzowanej  określonej w LSR w 
kontekście dostępu do rynku pracy (np. 
poprzez podwyższenie kwalifikacji 
zawodowych, przy czym koszt związany 
z podwyższeniem kwalifikacji musi mieć 
odzwierciedlenie w budżecie projektu) 

2 – projekt bezpośrednio pozytywnie wpływa na 
sytuację grupy defaworyzowanej określonej w 

LSR w kontekście dostępu do rynku pracy  

0 – projekt nie wpływa pozytywnie na sytuację 
grupy defaworyzowanej określonej w LSR w 

kontekście dostępu do rynku pracy 

 Formularz wniosku 
 Fiszka projektowa 
 

3. 
TWORZENIE NOWYCH 

MIEJSC PRACY 

Preferowane są projekty przyczyniające 
się do tworzenia nowych miejsc pracy 
**) 

5 – w ramach projektu powstaną co najmniej 
trzy miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty 

średniorocznie 

3 – w ramach projektu powstaną dwa miejsca 
pracy w przeliczeniu na pełne etaty 

średniorocznie 

0 – w ramach projektu powstanie jedno bądź 
zero miejsc pracy w przeliczeniu na pełen etat 

średniorocznie  

 Formularz wniosku 
 Fiszka projektowa 

4. INNOWACYJNOŚĆ 

Preferowane są projekty innowacyjne – 
na obszarze objętym LSR brak jest 
inicjatyw o podobnych cechach (tj. 
projekt zakłada wykorzystanie nowych 
metod/instrumentów/rozwiązań, które 
przyczyniają się do pozytywnych zmian 
na obszarze objętym strategią lub 

3 – projekt zakłada wykorzystanie co 
najmniej trzech nowych 
metod/instrumentów/rozwiązań, które 
przyczyniają się do pozytywnych zmian 
na obszarze objętym strategią lub 
projekt wprowadza co najmniej trzy 
wartości dodane w stosunku do 
obecnej praktyki – lepsze sposoby 

 Formularz wniosku 
 Fiszka projektowa  (Wnioskodawca 

winien precyzyjnie wskazać jakie 
metody/instrumenty/rozwiązania 
wykorzysta realizując projekt, 
uzasadnić, że te 
metody/instrumenty/rozwiązania nie 
były dotychczas wykorzystywane na 



projekt wprowadza wartość dodaną w 
stosunku do obecnej praktyki – lepsze 
sposoby realizacji potrzeb 
społecznych). Pojęcie „nowe” odnosi 
się do całego obszaru objętego LSR, 
tzn. jeżeli przynajmniej w jednej 
miejscowości, dana 
metoda/instrument/rozwiązanie 
zostało już w przeszłości zastosowane, 
nawet jeżeli projekt realizowany będzie 
na terenie innej miejscowości, danej 
metody/instrumentu/rozwiązania nie 
można uznać za nowego. 

 

 

realizacji potrzeb społecznych. 
2 – projekt zakłada wykorzystanie dwóch 

nowych 
metod/instrumentów/rozwiązań, które 
przyczyniają się do pozytywnych zmian 
na obszarze objętym strategią lub 
projekt wprowadza dwie wartości 
dodane w stosunku do obecnej praktyki 
– lepsze sposoby realizacji potrzeb 
społecznych 

1- projekt zakłada wykorzystanie jednej 
nowej 
metody/instrumentu/rozwiązania, 
która przyczynia się do pozytywnych 
zmian na obszarze objętym strategią 
lub projekt wprowadza jedną wartość 
dodaną w stosunku do obecnej 
praktyki – lepszy sposób realizacji 
potrzeb społecznych 

0 – projekt nie jest innowacyjny 

 

obszarze LGD oraz wskazać pozytywne 
zmiany, które zostaną wywołane za ich 
pośrednictwem. W przypadku wartości 
dodanej Wnioskodawca winien 
wskazać, w jaki sposób lepiej zrealizuje 
potrzeby społeczne). 
Kryterium Innowacyjność zostanie 
dodatkowo zweryfikowane przy użyciu 
Internetu i/lub innej  ogólnodostępnej 
wiedzy. Dopuszcza się również 
możliwość telefonicznej weryfikacji 
zaproponowanej innowacji. 

5. 
WYSOKOŚĆ WKŁADU 

WŁASNEGO 

Preferowane są projekty zakładające 
większy udział środków własnych niż 
minimalna wysokość wkładu własnego 
wynikająca z przepisów dotyczących 
PROW 2014-2020 

1 – projekt zakłada wyższy udział środków 
własnych o co najmniej  1% od minimalnej 

wysokości wkładu własnego wynikającego z 
przepisów 

0 – projekt nie zakłada większego udziału 
środków własnych niż minimalna wysokość 
wkładu własnego wynikającego z przepisów 

dotyczących PROW 2014-2020 lub udział 
środków własnych jest niższy niż 1% od 
minimalnej wysokości wkładu własnego 

 Formularz wniosku 
 Fiszka projektowa 



wynikającego z przepisów 

 

6. 
WIELKOŚĆ 

MIEJSCOWOŚCI  

Kryterium dotyczy tylko operacji w 
zakresie infrastruktury turystycznej, 
rekreacyjnej i kulturalnej: preferowane 
będą projekty realizowane w 
miejscowościach zamieszkałych przez 
mniej niż 5 tys. mieszkańców (liczba 
mieszkańców liczona wg stanu na dzień 
31 grudnia roku poprzedzającego rok 
złożenia wniosku o przyznanie pomocy) 

1 – projekt realizowany jest w miejscowości 
zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców 

0 – projekt realizowany jest w miejscowości 
zamieszkałej przez co najmniej 5 tys. 

mieszkańców 

 Formularz wniosku 
 Fiszka projektowa 
 GUS, Bank Danych Lokalnych 

7. 

POZYTYWNY WPŁYW NA 
ŚRODOWISKO I 

ŁAGODOZENIE ZMIAN 
KLIMATU 

Preferowane są projekty w ramach 
których wnioskodawca przewidział 
rozwiązania sprzyjające ochronie 
środowiska i/lub łagodzące zmiany 
klimatu (dotyczy tylko kosztów 
inwestycyjnych np. instalacja paneli 
słonecznych, mających 
odzwierciedlenie w budżecie projektu). 

1 – w ramach projektu wnioskodawca 
przewidział rozwiązania sprzyjające ochronie 
środowiska i/lub łagodzące zmiany klimatu 

0 – w ramach projektu wnioskodawca nie 
przewidział rozwiązań sprzyjających ochronie 
środowiska i/lub łagodzących zmiany klimatu 

 

 

 Formularz wniosku 
 Fiszka projektowa 

 

8. 

REALIZACJA POTRZEB 
LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI 

PRZY JEDNOCZESNYM 
WYKORZYSTANIU 

LOKALNYCH 
POTENCJAŁÓW 

Preferowane są projekty realizujące 
potrzeby lokalnej społeczności 
(określone w LSR w Matrycy logicznej, 
w kolumnie „Zidentyfikowane 
problemy/wyzwania społeczno-
ekonomiczne”), przy jednoczesnym 
wykorzystaniu lokalnych potencjałów 

2 – projekt realizuje co najmniej trzy potrzeby 
lokalnej społeczności zdiagnozowane w Matrycy 

logicznej w LSR, przy jednoczesnym 
wykorzystaniu co najmniej trzech lokalnych 

potencjałów (mocnych stron określonych w LSR)  

1 – projekt realizuje dwie potrzeby lokalnej 
społeczności zdiagnozowane w Matrycy 

 Formularz wniosku 
 Fiszka projektowa 

Punkty zostaną przyznane, jeżeli 
wnioskodawca w formularzu wniosku 
i/lub fiszce projektowej wprost wskaże 
potrzeby lokalnej społeczności oraz 
lokalne potencjały, poprzez odwołanie 
się do konkretnego zapisu w LSR (należy 



(mocne strony określone w LSR) logicznej w LSR, przy jednoczesnym 
wykorzystaniu dwóch lokalnych potencjałów 

(mocnych stron określonych w LSR)                                                           

0 – projekt realizuje jedną potrzebę lokalnej 
społeczności zdiagnozowaną w Matrycy 

logicznej w LSR, przy jednoczesnym 
wykorzystaniu jednego lokalnego potencjału 

(mocnej strony określonej w LSR) 

przywołać zapis z Matrycy logicznej – w 
przypadku potrzeb oraz z Analizy SWOT 
– w przypadku potencjałów (mocne 
strony)) a także uzasadni związek 
projektu z każdą z przywołanych 
potrzeb oraz z każdym z przywołanych 
potencjałów. 

9 

KORZYSTANIE Z 
DORADZTWA 

INDYWIDUALNEGO W 
LGD „KORONA SĄDECKA” 

Preferowane są operacje, których 
wnioskodawcy w okresie naboru (od 
momentu jego ogłoszenia i nie później 
niż 7 dni przed ostatnim dniem terminu 
składania wniosków) skorzystali z 
doradztwa indywidualnego w biurze 
lub na dyżurach prowadzonych przez 
pracowników biura w gminach 
będących członkami LGD.  

 

1 – wnioskodawca lub pełnomocnik lub osoba 
do kontaktu wpisana we wniosku o 
dofinansowanie, skorzystała z doradztwa 
indywidualnego w biurze lub na dyżurach 
prowadzonych przez pracowników biura w 
gminach będących członkami LGD.  

0 – wnioskodawca lub pełnomocnik lub osoba 
do kontaktu wpisana we wniosku o 
dofinansowanie, nie skorzystał z doradztwa 
indywidualnego w biurze lub na dyżurach 
prowadzonych przez pracowników biura w 
gminach będących członkami LGD. 

 Formularz wniosku (w zakresie 
określenia wnioskodawcy lub 
pełnomocnika lub osoby do kontaktu) 

 Rejestr udzielonego doradztwa 
prowadzony przez LGD  

Punkt zostanie przyznany jeśli podczas 
doradztwa wnioskodawca przedłoży 
wypełnioną dokumentację aplikacyjną w 
zakresie min.: wniosek o przyznanie 
pomocy, fiszka projektowa i biznesplan. 
Jeżeli w/w dokumentacja będzie wypełniona 
częściowo, pracownik biura udzieli 
doradztwa tylko w zakresie wypełnionej 
części. 

10 

MIEJSCE 
ZAMIESZKANIA/ADRES 
GŁÓWNEGO MIEJSCA 

WYKONYWANIA 
DZIAŁALNOŚCI/SIEDZIBA  

WNIOSKODAWCY 

Preferowane są operacje realizowane 
przez wnioskodawców, którzy mają 
miejsce zamieszkania/ adres głównego 
miejsca wykonywania 
działalności/siedzibę na obszarze LGD 
od co najmniej 12 miesięcy 
poprzedzających dzień złożenia 
wniosku.  

3 – wnioskodawca od co najmniej 12 miesięcy 
od złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma:  

 miejsce zamieszkania na obszarze LGD 
(dotyczy osób fizycznych) 

 adres głównego miejsca wykonywania 
działalności na obszarze LGD (dotyczy 
osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą) 

 siedzibę na obszarze LGD (dotyczy osób 

 Miejsce zamieszkania – zaświadczenie z 
ewidencji ludności wskazujące okres 
zameldowania na pobyt stały lub 
czasowy  

 Adres głównego miejsca wykonywania 
działalności – wydruk z CEiDG 

 Siedziba – wydruk z KRS oraz statut,  lub 
umowa spółki lub inny dokument 
potwierdzający, że wnioskodawca ma 
siedzibę na obszarze LGD „KORONA 



prawnych) 
0 – wnioskodawca nie ma miejsce zamieszkania/ 
adres głównego miejsca wykonywania 
działalności/siedzibę na obszarze LGD lub 
posiada miejsce zamieszkania/adres głównego 
miejsca wykonywania działalności/ siedzibę na 
obszarze LGD przez okres krótszy niż 12 miesięcy 

SĄDECKA” przez okres co najmniej 12 
miesięcy poprzedzający dzień złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy. 

 

Szczegółowy opis podejścia do oceny: 

UWAGA OGÓLNA: By uzyskać punkty w ramach danego kryterium wnioskodawca w formularzu wniosku i/lub fiszce projektowej winien bezpośrednio 
wskazać na te elementy, które umożliwiają przyznanie stosownej punktacji (np. jeżeli wnioskodawca uważa, że w ramach projektu użyje nowych metod, 
które przyczyniają się do pozytywnych zmian na obszarze objętym strategią, winien wymienić te metody, uzasadnić ich nowy charakter oraz wskazać 
pozytywne zmiany wywołane za ich pośrednictwem). Członek Rady będzie oceniał wniosek na podstawie konkretnych zapisów, a nie domysłów. 

*) Sektor publiczny - gminy i powiaty oraz uczelnie publiczne, jednostki badawczo – rozwojowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 
państwowe lub samorządowe instytucje kultury oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych przepisów w celu 
wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorców. Sektor społeczny - organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia oraz 
podmioty prowadzące Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zawodowej, Zakłady Aktywizacji Zawodowej, kościoły i 
związki wyznaniowe, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, także związki zawodowe i organizacje pracodawców, 
organizacje społeczno-zawodowe rolników oraz inne dobrowolne zrzeszenia i ruchy obywatelskie (Koła Gospodyń Wiejskich, rady sołeckie, rady parafialne 
itp.). Sektor gospodarczy - podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym przedsiębiorstwa społeczne, rolnicy i rybacy. 

 

**) Miejsce pracy w przeliczeniu na pełen etat średniorocznie. Nie będą punktowane etaty cząstkowe (np. gdy wnioskodawca zadeklaruje utworzenie 2,5 
etatu otrzyma punkt za pełne etaty). 

MINIMUM PUNKTOWE: 3 PKT 

 


