
załącznik nr 1  do uchwały 3/14 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Blisko Krakowa z dnia 30 kwietnia 2014 r. 

 
załącznik nr 4 do Procedury naboru oraz oceny i wyboru operacji  

 

Lokalne kryteria wyboru operacji 

w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa 

 

Lp. Kryterium i punktacja
1
 

Opis kryterium 

 

Ocena przeprowadzana jest na podstawie danych zawartych we wniosku 

o przyznanie pomocy oraz w załącznikach do tego wniosku.   

Zastosowanie kryterium 
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1 

Wnioskodawca posiada doświadczenie w 

realizacji projektów finansowanych ze 

środków UE (0-3 pkt) 

Operacja otrzymuje punkty jeżeli wnioskodawca wykaże się 

doświadczeniem w realizacji (samodzielnie lub razem z innymi 

podmiotami) projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii 

Europejskiej: 

 0 pkt jeżeli wnioskodawca nie zrealizował i nie realizuje żadnego 

projektu; 

 1 pkt jeżeli wnioskodawca zrealizował lub realizuje od 1 do 3 

projektów; 

 2 pkt jeżeli wnioskodawca zrealizował lub realizuje od 4 do 6 

projektów; 

 3 pkt jeżeli wnioskodawca zrealizował lub realizuje więcej niż 6 

TAK NIE NIE NIE 

brak projektów zrealizowanych bądź 

w trakcie realizacji 
0 

zrealizowane bądź w trakcie realizacji 

1 - 3 projektów 
1 

zrealizowane bądź w trakcie realizacji 

4 - 6 projektów 
2 

zrealizowane bądź w trakcie realizacji 

powyżej 6 projektów 
3 

                                                 
1 Do realizacji mogą zostać wybrane projekty, które w wyniku oceny pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru uzyskały powyżej 40% 

maksymalnej liczby punktów. 
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projektów. 

2 

W jakim stopniu projekt przyczynia się do 

poprawy warunków sprzyjających 

aktywności kulturalnej, sportowej, 

rekreacyjnej  (0-6 pkt)  

Operacja otrzymuje: 

 0 pkt jeżeli z jej efektów będzie mogło korzystać do 250 

mieszkańców z terenu jednej miejscowości na obszarze LGD; 

 2 pkt jeżeli z jej efektów będzie mogło korzystać więcej niż 250 

mieszkańców obszaru LGD z terenu przynajmniej jednej 

miejscowości; 

 4 punkty jeżeli z jej efektów będzie mogło korzystać więcej niż 500 

mieszkańców z terenu więcej niż jednej miejscowości; 

 6 pkt jeżeli z jej efektów będzie mogło korzystać więcej niż 500 

mieszkańców z terenu więcej niż jednej miejscowości, a operacja jest 

pierwszym tego typu projektem realizowanym na terenie jego 

oddziaływania. 

TAK TAK TAK TAK 

nie przyczynia się 0 

przyczynia się w stopniu małym 2 

przyczynia się w stopniu średnim 4 

przyczynia się w stopniu dużym 6 

3 

W jakim stopniu projekt przyczynia się do 

poprawy warunków sprzyjających 

aktywności społecznej (0-3 pkt) 

Operacja otrzymuje: 

 0 pkt jeżeli z jej efektów będzie mogło korzystać mniej niż 50 osób 

lub tylko jedna organizacja społeczna; 

 1 pkt jeżeli z jej efektów będzie mogło korzystać do 100 osób lub co 

najmniej 2 organizacje społeczne; 

 2 pkt jeżeli z jej efektów będzie mogło korzystać więcej niż 100 osób 

lub co najmniej 3 organizacje społeczne; 

 3 pkt jeżeli jest to pierwsza operacja tego typu realizowana na terenie 

miejscowości i z jej efektów będzie mogło korzystać co najmniej 200 

osób lub co najmniej 4 organizacje społeczne. 

TAK NIE NIE TAK 

nie przyczynia się 0 

przyczynia się w stopniu małym 1 

przyczynia się w stopniu średnim 2 

przyczynia się w stopniu dużym 3 

4 

W jakim stopniu projekt przyczynia się do 

podniesienia poziomu wiedzy mieszkańców 

na temat dziedzictwa kulturowego  

i przyrodniczego obszaru (0-3 pkt) 

Operacja otrzymuje: 

 0 pkt jeżeli jej realizacja przyczyni się do podniesienia poziomu 

wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego i/lub przyrodniczego 

obszaru LGD  mniej niż 100 osób; 

 1 pkt jeżeli jej realizacja przyczyni się do podniesienia poziomu 

wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego i/lub przyrodniczego 

obszaru LGD  co najmniej 100 osób z terenu 1 miejscowości; 

 2 pkt jeżeli jej realizacja przyczyni się do podniesienia poziomu 

wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego i/lub przyrodniczego 

obszaru LGD  co najmniej  200 osób z terenu co najmniej 2 

miejscowości; 

NIE NIE NIE TAK 

nie przyczynia się 0 

przyczynia się w stopniu małym 1 

przyczynia się w stopniu średnim 2 

przyczynia się w stopniu dużym 3 
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 3 pkt jeżeli w wyniku jej realizacji zostanie odtworzone, zachowane 

lub udostępnione cenne dziedzictwo przyrodnicze i/lub kulturowe 

obszaru LGD  i operacja przewiduje działania służące podniesieniu 

poziomu wiedzy na temat tego dziedzictwa co najmniej 300 osób z 

terenu co najmniej 3 miejscowości. 

5 

Realizacja operacji spowoduje utworzenie 

miejsc pracy, w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne (1-3 pkt)  

Operacja otrzymuje: 

 1 pkt jeżeli w wyniku jej realizacji powstanie 1 miejsce pracy w 

przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne; 

 2 pkt jeżeli w wyniku jej realizacji powstaną 2 miejsca pracy w 

przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne; 

 3 pkt jeżeli w wyniku jej realizacji powstaną co najmniej 3 miejsca 

pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.  

NIE TAK NIE NIE 1 miejsce pracy 1 

2 miejsca pracy 2 

co najmniej 3 miejsca pracy 3 

6 

Wnioskodawca posiada środki finansowe na 

wykonanie operacji (1-2 pkt) 
Operacja otrzymuje: 

 0 pkt jeżeli wnioskodawca nie przedstawi dokumentu 

potwierdzającego posiadanie środków finansowych na wykonanie 

operacji; 

 1 pkt jeżeli wnioskodawca przedstawi oświadczenie potwierdzające 

posiadanie środków finansowych na wykonanie operacji; 

 2 pkt jeżeli wnioskodawca przedstawi dokument bankowy 

potwierdzający posiadanie środków finansowych na wykonanie 

operacji. 

NIE TAK TAK NIE 

Brak dokumentu potwierdzającego 

posiadanie środków 
0 

oświadczenie wnioskodawcy  1 

dokument bankowy 2 

7 

Doświadczenie wnioskodawcy w zakresie 

prowadzenia działalności gospodarczej  

(1-3 pkt)  

Operacja otrzymuje: 

 0 pkt jeżeli wnioskodawca nie posiada doświadczenia  

w prowadzeniu działalności gospodarczej 

 1 pkt jeżeli wnioskodawca posiada doświadczenie w prowadzeniu 

działalności krótsze niż 3 lata 

 2 pkt jeżeli wnioskodawca posiada doświadczenie w prowadzeniu 

działalności gospodarczej od 3 do 5 lat 

 3 pkt jeżeli wnioskodawca posiada doświadczenie w prowadzeniu 

działalności gospodarczej powyżej 5 lat 

NIE TAK NIE NIE 

Brak doświadczenia w prowadzeniu 

działalności gospodarczej 
0 

doświadczenie w prowadzeniu 

działalności  krótsze niż 3 lata 
1 

doświadczenie w prowadzeniu 

działalności od 3 do 5 lat 
2 

doświadczenie w prowadzeniu 

działalności dłużej niż 5 lat 
3 

8 

Efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia 

(0-3 pkt) 
Dla projektów złożonych w ramach naboru powstanie zbiór wartości 

NPV. Dla tak określonego zbioru zostanie wyznaczona średnia 

arytmetyczna. 
NIE TAK TAK NIE 

niska  0 
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wysoka 3 

Projekty w ramach tego kryterium uzyskają następują ilość punktów: 
 projekty dla których wartość NPV mieścić się poniżej 

wyznaczonej średniej uzyskają w tym kryterium 0 punktów; 

projekty, dla których wartość NPV będzie równa lub większa od 

wyznaczonej średniej uzyskają w tym kryterium 3 punkty; 

9 

W jakim stopniu efekty projektu przyczynią 

się do tworzenia trwałej i dostępnej oferty 

spędzania czasu wolnego na terenie LGD  

(0-6 pkt)  

Operacja otrzymuje: 

 0 pkt jeżeli w wyniku jej realizacji nie powstanie trwała i dostępna 

oferta spędzania czasu wolnego na terenie LGD; 

 2 pkt jeżeli w wyniku jej realizacji powstanie oferta spędzania czasu 

wolnego, z której mieszkańcy obszaru LGD będą korzystali 

wyłącznie w okresie realizacji projektu; 

 4 pkt jeżeli w wyniku jej realizacji powstanie oferta spędzania czasu 

wolnego, z której mieszkańcy obszaru LGD będą korzystali w 

trakcie i po realizacji projektu,  w dniach i godzinach określonych 

przez organizatora; 
6 pkt jeżeli w wyniku jej realizacji powstanie oferta spędzania czasu 

wolnego, z której mieszkańcy obszaru LGD będą korzystali w 

trakcie i po realizacji projektu bez ograniczeń czasowych. 

TAK TAK TAK TAK 

nie przyczynią się 0 

przyczynią się w stopniu małym 2 

przyczynią się w stopniu średnim 4 

przyczynią się w stopniu dużym 6 

10 

Czy operacja jest innowacyjna? 

(0-3 pkt) 
Operacja otrzymuje punkty jeżeli wnioskodawca wykaże, że projekt 

wpisuje się w przynajmniej jedną ze wskazanych niżej definicji 

innowacyjności: 

 proces powstawania nowego produktu lub usługi, który uwzględnia 

odrębność danego obszaru; 

 nowa metoda umożliwiająca łączenie lokalnych zasobów ludzkich, 

naturalnych i finansowych, które owocuje lepszym wykorzystaniem 

miejscowego potencjału; 

 proces łączenia i powiązań pomiędzy sektorami, które tradycyjnie 

funkcjonowały oddzielnie; 

 oryginalne formy organizacji i zaangażowania ludności lokalnej 

w proces podejmowania decyzji i wdrażania projektu. 

TAK TAK TAK TAK 

nie 0 

tak 3 

11 

Czy projekt realizuje przedsięwzięcie LSR, 

dla którego nie został osiągnięty wskaźnik 

produktu (0-3 pkt) 

Operacja otrzymuje punkty jeżeli realizuje przedsięwzięcie LSR, dla 

którego nie został osiągnięty wskaźnik produktu.  

Lista przedsięwzięć, dla których na dzień publikacji ogłoszenia 

o naborze wniosków nie zostały osiągnięte wskaźniki produktu jest 

TAK TAK TAK TAK 

nie 0 
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tak 3 

publikowana na stronie www.bliskokrakowa.pl wraz z ogłoszeniem 

o naborze wniosków. Przy obliczaniu stanu realizacji wskaźników dla 

poszczególnych przedsięwzięć uwzględnia się projekty: rozliczone 

(wypłacona pomoc), realizowane (podpisana umowa przyznania 

pomocy) oraz weryfikowane (weryfikacja wniosku o przyznanie pomocy 

przez Instytucję Wdrażającą). 

12 

Czy operacja jest adekwatna do mocnych lub 

słabych stron obszaru LGD określonych  

w LSR (0-8 pkt)  

Kryterium weryfikuje adekwatność/zgodność operacji z mocnymi 

i słabymi stronami obszaru wskazanymi w analizie SWOT. Jeżeli 

operacja przyczynia się wyłącznie do rozwiązania problemu lub 

wzmocnienia mocnej strony obszaru – wówczas otrzymuje punkty  

w skali 1-4, po 1 pkt za każdy rozwiązany problem lub wykorzystaną 

mocną stronę. Natomiast, jeżeli operacja wykorzystuje mocne strony do 

likwidowania słabych stron, wówczas otrzymuje punkty w skali 5-8, po 

2 pkt za każdy problem rozwiązany z wykorzystaniem mocnej strony. 

TAK TAK TAK TAK 
operacja nie jest adekwatna do 

mocnych lub słabych stron 
0 

operacja jest adekwatna do 

mocnych albo słabych stron 
1-4 

operacja jest adekwatna do 

mocnych i słabych stron 
5-8 

 Maksymalna liczba punktów:  32 37 31 32 

 Wymagana do wyboru liczba punktów:  13 15 13 13 

 


