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Lokalne kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

3.3 Działania służące wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym w zakresie ochrony środowiska  oraz wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu 

zmianom klimatu, a także zwiększeniu wewnętrznej spójności społecznej obszaru. 

Kryteria stosowane w procedurze: 

• oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, 

• oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców, 

• oceny i wyboru  operacji własnych LGD, 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. 

Nazwa kryterium Definicja i opis kryterium Ocena i zasady przyznawania punktów Waga 

Minimalny 

i maksymalny 

wynik oceny 

Ocena merytoryczna 

Spójność diagnozy projektu z 

diagnozą LSR 

W ramach kryterium ocenie podlega 

czy przestawione w diagnozie problemy 

stojące u podstaw  realizacji projektu są 

spójne z problemami/wyzwaniami 

wskazanymi w celu szczegółowym 

LSR (rozdz. V LSR), którego 

osiągnięcie zakłada realizacja operacji 

Wnioskodawca wykazał spójność diagnozy projektu z diagnozą LSR 

(odnosząc się do matrycy logicznej z rozdz. V LSR)  poprzez wskazanie 

w projekcie:  

• brak problemów/wyzwań wskazanych w LSR lub wskazane 

problemy nie mogą być rozwiązane przez daną operację  – 0 pkt. 

• od jednego do dwóch problemów/wyzwań wskazanych w LSR  – 1 

pkt. 

• do czterech problemów/wyzwań wskazanych w LSR – 2 pkt. 

• więcej niż cztery problemy/wyzwania wskazane w LSR – 3 pkt. 

3 0-9 

Innowacyjność 
Projekt zakłada realizację  działań 

innowacyjnychi, a wnioskodawca opisał 

innowacyjność przedsięwzięcia 

Nie, przewidziane w operacji działania nie mają charakteru 

innowacyjnego   – 0 pkt. 

Tak, przewidziane w operacji działania mają charakter innowacyjny w 

skali miejscowości, w której realizowana będzie operacja – 1 pkt. 

Tak, przewidziane w operacji działania mają charakter innowacyjny w 

skali gminy, w której realizowana będzie operacja– 2 pkt. 

Tak, przewidziane w operacji działania mają charakter innowacyjny w 

skali całego obszaru Blisko Krakowa – 3 pkt. 

3 0-9 
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Ochrona środowiska i 

przeciwdziałanie zmianom 

klimatu 

Kryterium premiuje projekty, w których 

wnioskodawca przewidział i opisał  w 

projekcie realizację działań służących 

ochronie środowiska i przeciwdziałaniu 

zmianom klimatu i zaplanował nakład 

finansowy na te działania 

 

Uwaga: Mogą to być działania 

inwestycyjne, edukacyjne, 

wykorzystujące odnawialne źródła 

energii, promujące zastosowanie 

rozwiązań proekologicznych. 

Zaplanowane wydatki na w/w działania 

muszą stanowić min. 5 % kosztów 

kwalifikowalnych operacji. 

 

Nie będą uwzględnione: - powszechnie 

obowiązujące proekologiczne 

rozwiązania technologiczne (np. sprzęt 

o klasie energetycznej A+, A++, A+++, 

okna PCV, norma Euro 06, segregacja 

odpadów, itp.) 

Wnioskodawca  nie przewidział w realizacji projektu działań służących 

ochronie środowiska  i przeciwdziałaniu zmianom klimatu  – 0 pkt. 

 

Wnioskodawca przewidział i opisał w  realizacji projektu działania 

służące ochronie środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu i 

zaplanował nakład finansowy na te działania – 1 pkt.  

2 0-2 

Wkład własny 

Udział wkładu własnego jest większy 

niż minimum założone dla danego 

przedsięwzięcia, wskazane w 

ogłoszeniu o naborze  

 

Wysokość wkładu własnego 

zaokrąglana jest z zastosowaniem reguł 

matematycznych do drugiego miejsca 

po przecinku. 

• mniej niż 5,00 %– 1 pkt. 

• od 5,00% do 10,00 %  – 2 pkt. 

• więcej niż 10,00 % – 3 pkt. 

2 0-6 
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Odpowiedź projektu na 

rzeczywiste potrzeby grupy 

docelowej 

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca 

wykazał, że zaplanowane w ramach 

realizowanej operacji działania 

odpowiadają na rzeczywiste potrzeby 

grupy docelowej  wskazanej w LSR (r. 

III pkt. 8) 

Wnioskodawca opisał i wyjaśnił adekwatność zaplanowanych  działań i 

zakresu projektu w kontekście grupy docelowej  – 1 pkt. 

 

Wnioskodawca opisał adekwatność zaplanowanych działań i zakresu 

projektu w kontekście grupy docelowej wskazanej w LSR, a także 

potwierdził oczekiwania grupy docelowej dołączonymi do wniosku 

ankietami oraz zbiorczym opracowaniem ich wyników - 2 pkt. 

2 0-4 

Stopień integracji 

mieszkańców 

Ocenie podlega, czy operacja przyczyni 

się do integracji mieszkańców 

Operacja nie jest ukierunkowana na integrację mieszkańców i/lub 

zwiększenie włączenia społecznego osób zagrożonych wykluczeniem - 0 

pkt. 

Operacja umożliwi integrację mieszkańców i/lub zwiększenie włączenia 

społecznego osób zagrożonych wykluczeniem - 2 pkt. 

2 0-4 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ocenie: 34 

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 14 
 

                                                           
i Innowacyjność rozumie się jako wdrożenie nowego na danym obszarze  lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub 

zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych 


