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Załącznik Nr 1do uchwały WZC Nr 16/15 

z dnia 16 grudnia 2015 r. 

 

 

Lokalne kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

1.1 Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej 

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. 

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 kryterium Ocena punktowa  Waga Minimalny i 

maksymalny 

wynik oceny 

Sposób 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, którego 

osiągnięcie zakłada realizacja 

operacji 

Wnioskodawca wykazał 

spójność diagnozy projektu z 

diagnozą LSR poprzez 

wskazanie w projekcie:  

brak problemów/wyzwań 

wskazanych w LSR – 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 indywidualnie 
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z dnia 16 grudnia 2015 r. 

 

 

Ochrona środowiska i 

przeciwdziałanie zmianom 

klimatu 

Kryterium premiuje projekty, 

w których wnioskodawca 

przewidział i opisał  w 

projekcie realizację działań 

służących ochronie 

środowiska lub 

przeciwdziałaniu zmianom 

klimatu 

Wnioskodawca  nie 

przewidział w realizacji 

projektu działań służących 

ochronie środowiska lub 

przeciwdziałaniu zmianom 

klimatu  – 0 pkt. 

 

Wnioskodawca przewidział i 

opisał w  realizacji projektu 

działania służące ochronie 

środowiska lub 

przeciwdziałaniu zmianom 

klimatu – 1 pkt.  

2 0-2 indywidualnie 

Realizacja wskaźników 

produktu i rezultatu LSR 

Kryterium premiuje operacje, 

które  bezpośrednio 

przyczyniają się do 

osiągnięcia wskaźników 

produktu i rezultatu LSR   

Realizacja operacji nie 

spowoduje podniesienia 

wskaźnika produktu i 

rezultatu dla danego 

przedsięwzięcia przynajmniej 

o jedną jednostkę miary – 0 

pkt. 

 

Realizacja operacji 

spowoduje podniesienie 

wskaźnika produktu i 

rezultatu dla danego 

przedsięwzięcia przynajmniej 

o jedną jednostkę miary – 1 

pkt. 

5 0-5 indywidualnie 

Preferencja dla operacji 

realizowanych w 

miejscowościach 

zamieszkałych przez mniej 

niż 5 tys. mieszkańców. 

Kryterium premiuje projekty 

realizowane w miejscowości 

zamieszkałej przez mniej niż 

5 tys. mieszkańców 

Projekt realizowany w 

miejscowości zamieszkałej 

przez 5 tys. lub więcej 

mieszkańców – 0 pkt. 

 

Projekt realizowany w 

miejscowości zamieszkałej 

przez mniej niż 5 tys. 

mieszkańców – 1 pkt. 

3 0-3 indywidualnie 
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Innowacyjność Projekt zakłada realizację  

działań innowacyjnych
i
, a 

wnioskodawca opisał 

innowacyjność 

przedsięwzięcia 

Nie – 0 pkt. 

 

Tak – 1 pkt. 

 

5 0-5 indywidualnie 

Wkład własny Udział wkładu własnego jest 

większy niż minimum 

założone dla danego 

przedsięwzięcia, wskazane w 

ogłoszeniu o naborze  

mniej niż 2 %– 1 pkt.  

 

od 2% do 5 %  – 2 pkt. 

 

więcej niż 5 % – 3 pkt. 

2 0-6 indywidualnie 

Ogólna ocena projektu i jego 

wpływu na realizację LSR
ii
 

Kryterium premiuje projekty, 

które zakładają: 

 

 najlepsze rozwiązanie 

opisanych w projekcie 

problemów 

 

 

 

 zaplanowane działania 

odpowiadają na 

potrzeby grupy 

docelowej lub zakresowi 

tematycznemu  

 

 

 najlepsze wykorzystanie 

lokalnego potencjału 

 

                                          

Możliwość rozwiązania 

opisanych w projekcie 

problemów poprzez 

realizację zaplanowanych 

działań – 0 albo 1 pkt. 

Adekwatność zaplanowanych  

działań w kontekście grupy 

docelowej lub wymiennie 

adekwatność zaplanowanych 

działań w kontekście zakresu 

tematycznego – 0 albo 1 pkt. 

                                                                      

Projekt bazuje na lokalnych 

potencjałach wskazanych w 

mocnych stronach analizy 

SWOT – 0 albo  1 pkt. 

albo 

Projekt bazuje na lokalnych 

potencjałach wskazanych w 

3 0-12 porównawczo 
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mocnych stronach analizy 

SWOT jednocześnie 

przyczynia się do 

wzbogacenia oferty czasu 

wolnego lub zachowania 

dziedzictwa lokalnego na 

obszarze Blisko Krakowa – 0 

albo  2 pkt. 

Punkty sumują się. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie: 42  

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji:
iii

 17  

 

                                                           
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 
ii
 Nie dotyczy oceny i wyboru operacji własnych 

iii
 Maksymalna liczba punktów do uzyskania dla operacji własnych LGD wynosi: 30 pkt., minimalna liczba punktów niezbędnych do wyboru operacji własnej LGD: 13 pkt. 



Załącznik Nr 2 do uchwały WZC Nr 16/15 

z dnia 16 grudnia 2015 r. 

 

Lokalne kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

1.2  Kształtowanie oferty i promocja dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru Blisko Krakowa z 

wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa”. 

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 kryterium Ocena punktowa  Waga Minimalny i 

maksymalny 

wynik oceny 

Sposób 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, którego 

osiągnięcie zakłada realizacja 

operacji 

Wnioskodawca wykazał 

spójność diagnozy projektu z 

diagnozą LSR poprzez 

wskazanie w projekcie:  

brak problemów/wyzwań 

wskazanych w LSR – 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 indywidualnie 
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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 lub 

przeciwdziałaniu zmianom 

klimatu 

Wnioskodawca  nie 

przewidział realizacji w 

projekcie działań służących 

ochronie środowiska lub 

przeciwdziałaniu zmianom 

klimatu  – 0 pkt. 

 

Wnioskodawca przewidział i 

opisał w  realizacji projektu 

działania służące ochronie 

środowiska lub 

przeciwdziałaniu zmianom 

klimatu – 1 pkt.  

4 0-4  

Realizacja wskaźników 

produktu i rezultatu LSR 

Kryterium premiuje operacje, 

które  bezpośrednio 

przyczyniają się do 

osiągnięcia wskaźników 

produktu i rezultatu LSR   

Realizacja operacji nie 

spowoduje podniesienia 

wskaźnika produktu i 

rezultatu dla danego 

przedsięwzięcia przynajmniej 

o jedną jednostkę miary – 0 

pkt. 

 

Realizacja operacji 

spowoduje podniesienie 

wskaźnika produktu i 

rezultatu dla danego 

przedsięwzięcia przynajmniej 

o jedną jednostkę miary – 1 

pkt. 

5 0-5 indywidualnie 

Innowacyjność Projekt zakłada realizację  

działań innowacyjnych
i
, a 

wnioskodawca opisał 

innowacyjność 

przedsięwzięcia.  

Nie – 0 pkt. 

 

Tak – 1 pkt. 

 

5 0-5 indywidualnie 
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Wkład własny Udział wkładu własnego jest 

większy niż minimum 

założone dla danego 

przedsięwzięcia, wskazane w 

ogłoszeniu o naborze  

 

mniej niż 2 %– 1 pkt.  

 

od 2% do 5 %  – 2 pkt. 

 

więcej niż 5 % – 3 pkt. 

2 0-6 indywidualnie 

Ogólna ocena projektu i jego 

wpływu na realizację LSR
ii
 

Kryterium premiuje projekty, 

które zakładają: 

 

 najlepsze rozwiązanie 

opisanych w projekcie 

problemów 

 

 

 

 zaplanowane działania 

odpowiadają na 

potrzeby grupy 

docelowej lub zakresowi 

tematycznemu  

 

 

 najlepsze wykorzystanie 

lokalnego potencjału 

 

                                          

Możliwość rozwiązania 

opisanych w projekcie 

problemów poprzez 

realizację zaplanowanych 

działań – 0 albo 1 pkt. 

Adekwatność zaplanowanych  

działań w kontekście grupy 

docelowej lub wymiennie 

adekwatność zaplanowanych 

działań w kontekście zakresu 

tematycznego – 0 albo 1 pkt. 

                                                                      

Projekt bazuje na lokalnych 

potencjałach wskazanych w 

mocnych stronach analizy 

SWOT – 0 albo  1 pkt. 

albo 

Projekt bazuje na lokalnych 

potencjałach wskazanych w 

mocnych stronach analizy 

SWOT jednocześnie 

przyczynia się do 

wzbogacenia oferty czasu 

3 0-12 porównawczo 
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wolnego lub zachowania 

dziedzictwa lokalnego na 

obszarze Blisko Krakowa – 0 

albo  2 pkt. 

Punkty sumują się. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie: 41  

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji:
iii

 17  

 

                                                           
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 
ii
 Nie dotyczy oceny i wyboru operacji własnych 

iii
 Maksymalna liczba punktów do uzyskania dla operacji własnych LGD wynosi: 29 pkt., minimalna liczba punktów niezbędnych do wyboru operacji własnej LGD: 12 pkt. 



Załącznik Nr 3 do uchwały WZC Nr 16/15 

z dnia 16 grudnia 2015 r. 

  

  

Lokalne kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

1.3  Rozwój infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność obiektów użyteczności publicznej 

– budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych. 

Kryteria stosowane w procedurze: 

 oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD,    

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

2014-2020. 
Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena punktowa  Waga Minimalny i 

maksymalny 

wynik oceny 

Sposób 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, którego 

osiągnięcie zakłada realizacja 

operacji 

Wnioskodawca wykazał 

spójność diagnozy projektu z 

diagnozą LSR poprzez 

wskazanie w projekcie:  

brak problemów/wyzwań 

wskazanych w LSR – 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 indywidualnie 
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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 lub 

przeciwdziałaniu zmianom 

klimatu 

Wnioskodawca  nie 

przewidział realizacji w 

projekcie działań służących 

ochronie środowiska lub 

przeciwdziałanie zmianom 

klimatu  – 0 pkt. 

 

wnioskodawca przewidział i 

opisał  realizację w projekcie 

działań służących ochronie 

środowiska lub 

przeciwdziałanie zmianom 

klimatu.– 1 pkt.  

3 0-3  

Realizacja wskaźników 

produktu i rezultatu LSR 

Kryterium premiuje operacje, 

które  bezpośrednio 

przyczyniają się do 

osiągnięcia wskaźników 

produktu i rezultatu LSR   

Realizacja operacji nie 

spowoduje podniesienia 

wskaźnika produktu i 

rezultatu dla danego 

przedsięwzięcia przynajmniej 

o jedną jednostkę miary – 0 

pkt. 

 

Realizacja operacji 

spowoduje podniesienie 

wskaźnika produktu i 

rezultatu dla danego 

przedsięwzięcia przynajmniej 

o jedną jednostkę miary – 1 

pkt. 

5 0-5 indywidualnie 

Preferencja dla operacji 

realizowanych w 

miejscowościach 

zamieszkałych przez mniej 

niż 5 tys. mieszkańców 

Kryterium premiuje projekty 

realizowane w miejscowości 

zamieszkałej przez mniej niż 

5 tys. mieszkańców. 

  

Projekt realizowany w 

miejscowości zamieszkałej 

przez 5 tys. lub więcej 

mieszkańców – 0 pkt. 

 

Projekt realizowany w 

miejscowości zamieszkałej 

przez mniej niż 5 tys. 

mieszkańców – 1 pkt. 

3 0-3 indywidualnie 
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Wkład własny Udział wkładu własnego jest 

większy niż minimum 

założone dla danego 

przedsięwzięcia, wskazane w 

ogłoszeniu o naborze 

wniosku o udzielenie 

wsparcia. 

 

mniej niż 2 % – 1 pkt.  

 

od 2% do 5 %  – 2 pkt. 

 

więcej niż 5 % – 3 pkt. 

2 0-6 indywidualnie 
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Ogólna ocena projektu i jego 

wpływu na realizację LSR
i
 

Kryterium premiuje projekty, 

które zakładają: 

 

 najlepsze rozwiązanie 

opisanych w projekcie 

problemów 

 

 

 

 zaplanowane działania 

odpowiadają na 

potrzeby grupy 

docelowej lub zakresowi 

tematycznemu  

 

 

 najlepsze wykorzystanie 

lokalnego potencjału 

 

                                          

Możliwość rozwiązania 

opisanych w projekcie 

problemów poprzez 

realizację zaplanowanych 

działań – 0 albo 1 pkt. 

Adekwatność zaplanowanych  

działań w kontekście grupy 

docelowej lub wymiennie 

adekwatność zaplanowanych 

działań w kontekście zakresu 

tematycznego – 0 albo 1 pkt. 

                                                                      

Projekt bazuje na lokalnych 

potencjałach wskazanych w 

mocnych stronach analizy 

SWOT – 0 albo  1 pkt. 

albo 

Projekt bazuje na lokalnych 

potencjałach wskazanych w 

mocnych stronach analizy 

SWOT jednocześnie 

przyczynia się do 

wzbogacenia oferty czasu 

wolnego lub zachowania 

dziedzictwa lokalnego na 

obszarze Blisko Krakowa – 0 

albo  2 pkt. 

Punkty sumują się. 

3 0-12 porównawczo 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie: 38  

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji:
ii
 16  
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i
 Nie dotyczy oceny i wyboru operacji własnych 
ii
 Maksymalna liczba punktów do uzyskania dla operacji własnych LGD wynosi: 26 pkt., minimalna liczba punktów niezbędnych do wyboru operacji własnej LGD: 11 pkt. 
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Lokalne kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia 

2.1  Zakładanie nowych działalności gospodarczych. 

Kryteria stosowane w procedurze: 

 oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD,  

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

2014-2020. 
Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena punktowa  Waga Minimalny i 

maksymalny 

wynik oceny 

Sposób 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, którego 

osiągnięcie zakłada realizacja 

operacji 

Wnioskodawca wykazał 

spójność diagnozy projektu z 

diagnozą LSR poprzez 

wskazanie w projekcie: 

brak problemów/wyzwań 

wskazanych w LSR – 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.  

 

2 0-6 indywidualnie 
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Wykorzystanie lokalnych 

produktów rolnych  

Kryterium premiuje projekty, 

dla których podstawę 

działalności stanowią lokalne 

produkty rolne  

Czy w ramach świadczonej 

działalności wnioskodawca 

planuje w szerokim zakresie 

wykorzystywać lokalne 

produkty rolne: 

 

Nie – 0 pkt 

 

Tak – 1 pkt 

 

2 0-2 indywidualnie 

Realizacja wskaźników 

produktu i rezultatu LSR 

Kryterium premiuje operacje, 

które  bezpośrednio 

przyczyniają się do osiągnięcia 

wskaźników produktu i 

rezultatu LSR   

Realizacja operacji nie 

spowoduje podniesienia 

wskaźnika produktu i rezultatu 

dla danego przedsięwzięcia 

przynajmniej o jedną jednostkę 

miary – 0 pkt. 

 

Realizacja operacji spowoduje 

podniesienie wskaźnika 

produktu i rezultatu dla danego 

przedsięwzięcia przynajmniej o 

jedną jednostkę miary – 1 pkt. 

4 0-4 indywidualnie 

Grupy defaworyzowane Czy wnioskodawca należy do 

grupy osób defaworyzowanych 

wskazanej w LSR   

 

Nie – 0 pkt. 

 

Tak – 1 pkt 

 

3 0-3 indywidualnie 

Ilość miejsc pracy  Kryterium premiuje projekty, w 

wyniku których powstanie 

więcej niż jedno miejsce pracy  

w przeliczeniu na ilość etatów    

W wyniku realizacji projektu 

powstaną: 

 

Więcej niż jedno miejsce pracy 

– 1 pkt 

 

Co najmniej dwa miejsca pracy 

– 2 pkt. 

 

3 0-6 indywidualnie 
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Innowacyjność Projekt zakłada realizację  

działań innowacyjnych
i
 a 

wnioskodawca wykazał, że  

przeprowadził wspólnie z 

klientami lub uczestnikami 

procesów wewnętrznych analizę 

pożądanych cech/ właściwości 

planowanych do wdrożenia 

produktów/usług /procesów, tak 

aby w jak największym stopniu 

odpowiadały one na potrzeby 

klientów / odbiorców czy 

uczestników procesów, a tym 

samym aby przyczyniły się do 

zwiększenia konkurencyjności 

przedsiębiorstwa na rynku 

Nie – 0 pkt. 

 

Tak – 1 pkt. 

 

5 0-5 indywidualnie 

Wkład własny Udział wkładu własnego jest 

większy niż minimum założone 

dla danego przedsięwzięcia, 

wskazane w ogłoszeniu o 

naborze wniosków  

 

mniej niż 2 % – 1 pkt.  

 

od 2% do 5 % – 2 pkt. 

 

więcej niż 5 % – 3 pkt. 

2 0-6 indywidualnie 

Ogólna ocena projektu i jego 

wpływu na realizację LSR 

Ocena planowanego 

przedsięwzięcia w kontekście: 

 Adekwatność do 

potrzeb rynkowych 

 

 

 

 

 

 

W ramach kryterium ocenie 

podlega:  

 

adekwatność nowej lub 

ulepszonej usługi /produktu 

/technologii do 

zidentyfikowanych potrzeb 

rynkowych, w tym w 

kontekście istniejącej 

konkurencji – 0 lub 1 pkt 

3 0-15 porównawczo 
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  Racjonalności przyjętych 

założeń 

 

 

 

 

 

 

 Sposobów dotarcia do 

potencjalnych klientów 

 

  

 Najlepsze wykorzystanie 

lokalnego potencjału 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

racjonalność przyjętych założeń 

związanych z: 

 cenami usługi/produktu  

 planowanej liczby ich 

realizacji   

 określeniem kosztów 

prowadzenia działalności, 

co ma przełożenie na 

efektywność finansową 

przedsiębiorstwa 

–  0 lub 1 pkt. 

                                                        

                                     

Określenie  profilu klienta oraz 

planowane sposoby dotarcia  do 

niego z nową lub ulepszoną 

usługą/produktem /technologią  

– 0 lub 1 pkt.                                                             

Projekt bazuje na lokalnych 

potencjałach wskazanych w 

mocnych stronach analizy 

SWOT –  0 lub1 pkt. 

albo 

Projekt bazuje na lokalnych 

potencjałach wskazanych w 

mocnych stronach analizy 

SWOT jednocześnie przyczynia 

się do wzbogacenia oferty czasu 

wolnego lub zachowania 

dziedzictwa przyczynia 

lokalnego na obszarze Blisko 

Krakowa –  0 lub 2 pkt. 

 

Punkty sumują się. 
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Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie: 47  

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji : 19  

 

                                                           
i
 Innowacyjność to wdrożenie znaczącego udoskonalenia lub wprowadzenie nowego produktu, usługi, procesu oferowanego lub realizowanego przez wnioskodawcę, 

wynikające z analizy potrzeb klientów i  wpływające na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa. 
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z dnia 16 grudnia 2015 r. 

 

 

Lokalne kryteria wyboru operacji 
dla przedsięwzięcia  

2.2  Rozwijanie istniejących, w tym innowacyjnych działalności gospodarczych. 

Kryteria stosowane w procedurze: 

 oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD,   

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. 
Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena: liczba punktów  Waga Minimalny i 

maksymalny 

wynik oceny 

Sposób 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, którego osiągnięcie zakłada 

realizacja operacji 

Wnioskodawca wykazał spójność 

diagnozy projektu z diagnozą LSR 

poprzez wskazanie w projekcie:  

brak problemów/wyzwań 

wskazanych w LSR – 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.  

2 0-6 indywidualnie 
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Realizacja wskaźników 

produktu i rezultatu LSR 

Kryterium premiuje operacje, które  

bezpośrednio przyczyniają się do 

osiągnięcia wskaźników produktu i 

rezultatu LSR   

Realizacja operacji nie spowoduje 

podniesienia wskaźnika produktu i 

rezultatu dla danego 

przedsięwzięcia przynajmniej o 

jedną jednostkę miary – 0 pkt. 

 

Realizacja operacji spowoduje 

podniesienie wskaźnika produktu i 

rezultatu dla danego 

przedsięwzięcia przynajmniej o 

jedną jednostkę miary – 1 pkt. 

4 0-4 indywidualnie 

Grupy defaworyzowane Czy wnioskodawca preferuje w 

zatrudnianiu  osoby  należące do 

grupy osób defaworyzowanych 

wskazanej w LSR   

Nie – 0 pkt.  

 

Tak – 1 pkt. 

 

3 0-3 indywidualnie 

 

Ilość miejsc pracy  Kryterium premiuje projekty, w 

wyniku których powstanie więcej 

niż jedno miejsce pracy  w  

przeliczeniu na ilość etatów   

W wyniku realizacji projektu 

powstaną: 

 

Więcej niż jedno miejsce pracy – 1 

pkt. 

 

Co najmniej dwa miejsca pracy – 2 

pkt. 

 

3 0-6 indywidualnie 

 

Wpływ projektu na rozwój 

przedsiębiorstwa 

W ramach kryterium oceniany jest 

wpływ projektu na rozwój 

przedsiębiorstwa rozumiany jako: 

a) Zwiększenie konkurencyjności 

na rynku 

b) Zwiększenie wewnętrznego 

potencjału przedsiębiorstwa 

c) Poprawa sytuacji finansowej 

przedsiębiorstwa 

Punktacja: 

 

mały wpływ – 1 pkt. 

 

średni wpływ –2 pkt.  

 

duży wpływ – 3 pkt. 

 

4 0-12 indywidualnie 

 



Załącznik Nr 5 do uchwały WZC Nr 16/15 

z dnia 16 grudnia 2015 r. 

 

Innowacyjność Projekt zakłada realizację  działań 

innowacyjnych
i
 , a wnioskodawca 

wykazał, że  przeprowadził wspólnie 

z klientami lub uczestnikami 

procesów wewnętrznych analizę, 

pożądanych cech/ właściwości 

planowanych do wdrożenia 

produktów/usług /procesów tak, aby 

w jak największym stopniu 

odpowiadały one na potrzeby 

klientów / odbiorców czy 

uczestników procesów, a tym 

samym aby przyczyniły się do 

zwiększenia konkurencyjności 

przedsiębiorstwa na rynku 

Nie – 0 pkt. 

 

Tak – 1 pkt. 

 

5 0-5 indywidualnie 

 

Wkład własny Udział wkładu własnego jest 

większy niż minimum założone dla 

danego przedsięwzięcia, wskazane w 

ogłoszeniu o naborze  

 

mniej niż 2 % – 1 pkt.  

 

od 2% do 5 %  – 2 pkt. 

 

więcej niż 5 % – 3 pkt. 

2 0-6 indywidualnie 
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Ogólna ocena projektu i jego 

wpływu na realizację LSR 

Ocena planowanego przedsięwzięcia 

w kontekście: 

 

 Adekwatności do potrzeb 

rynkowych 

 

 

 

 Racjonalności przyjętych 

założeń 

 

 

 

 

 

 Sposobów dotarcia do 

potencjalnych klientów  

 

 

 

 Wykorzystanie lokalnego 

potencjału  

W ramach kryterium ocenie 

podlega:  

 

 

adekwatność nowej lub ulepszonej 

usługi /produktu /technologii do 

zidentyfikowanych potrzeb 

rynkowych, w tym w kontekście 

istniejącej konkurencji – 0 albo 1 

pkt. 

 

 

racjonalności przyjętych założeń 

związanych z: 

 cenami usługi/produktu  

 planowanej liczby ich 

realizacji   

 określeniem kosztów 

prowadzenia działalności, co 

ma przełożenie na 

efektywność finansową 

przedsiębiorstwa 

– 0 albo 1 pkt. 

 

określony profil klienta oraz 

planowane sposoby dotarcia  do 

niego z nową lub ulepszoną 

usługą/produktem /technologią  – 0 

albo 1 pkt. 

 

Projekt bazuje na lokalnych 

potencjałach wskazanych w 

mocnych stronach analizy SWOT 

– 0 albo  1 pkt.  

 

3 15 porównawczo 
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  albo  

Projekt bazuje na lokalnych 

potencjałach wskazanych w 

mocnych stronach analizy SWOT 

jednocześnie przyczynia się do 

wzbogacenia oferty czasu wolnego 

lub zachowania dziedzictwa 

lokalnego na obszarze Blisko 

Krakowa –  2 pkt. 

Punkty sumują się. 

   

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie: 57  

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji : 23  

 

                                                           
i
 Innowacyjność to wdrożenie znaczącego udoskonalenia lub wprowadzenie nowego produktu, usługi, procesu oferowanego lub realizowanego przez wnioskodawcę, 

wynikające z analizy potrzeb klientów i  wpływające na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa. 
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Lokalne kryteria wyboru operacji 
dla przedsięwzięcia  

2.3  Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego 

Kryteria stosowane w procedurze: 

 oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD,  

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

PROW 2014-2020. 
Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena punktowa waga Minimalny i 

maksymalny 

wynik oceny 

Sposób 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, którego 

osiągnięcie zakłada realizacja 

operacji 

Wnioskodawca wykazał 

spójność diagnozy projektu z 

diagnozą LSR poprzez 

wskazanie w projekcie:  

brak problemów/wyzwań 

wskazanych w LSR – 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 indywidualnie 
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Wykorzystanie lokalnych 

produktów rolnych  

Kryterium premiuje projekty, 

dla których podstawę 

działalności stanowią lokalne 

produkty rolne  

Czy w ramach świadczonej 

działalności wnioskodawca 

planuje w szerokim zakresie 

wykorzystywać lokalne 

produkty rolne: 

 

Nie – 0 pkt 

 

Tak – 1 pkt 

 

3 0-3 indywidualnie 

Realizacja wskaźników 

produktu i rezultatu LSR 

Kryterium premiuje operacje, 

które  bezpośrednio 

przyczyniają się do osiągnięcia 

wskaźników produktu i rezultatu 

LSR   

Realizacja operacji nie 

spowoduje podniesienia 

wskaźnika produktu i rezultatu 

dla danego przedsięwzięcia 

przynajmniej o jedną jednostkę 

miary – 0 pkt. 

 

Realizacja operacji spowoduje 

podniesienie wskaźnika 

produktu i rezultatu dla danego 

przedsięwzięcia przynajmniej o 

jedną jednostkę miary – 1 pkt. 

4 0-4 indywidualnie 

Grupy defaworyzowane Czy wnioskodawca zakłada 

zaangażowanie w 

funkcjonowanie inkubatora osób  

należących do grupy osób 

defaworyzowanych wskazanej 

w LSR   

Nie – 0 pkt.  

 

Tak – 1 pkt. 

 

3 0-3 indywidualnie 

Ilość miejsc pracy  Kryterium premiuje projekty, w 

wyniku których powstanie 

więcej niż jedno miejsce pracy  

w przeliczeniu na ilość etatów  

W wyniku realizacji projektu 

powstaną: 

 

Więcej niż jedno miejsce pracy 

– 1 pkt. 

 

Co najmniej dwa miejsca pracy 

– 2 pkt. 

 

3 0-6 indywidualnie 
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Innowacyjność Projekt zakłada realizację  

działań innowacyjnych
i
, a 

wnioskodawca wykazał, że  

przeprowadził wspólnie z 

klientami lub uczestnikami 

procesów wewnętrznych 

analizę, pożądanych cech/ 

właściwości planowanych do 

wdrożenia produktów/usług 

/procesów tak, aby w jak 

największym stopniu 

odpowiadały one na potrzeby 

klientów / odbiorców czy 

uczestników procesów, a tym 

samym aby przyczyniły się do 

zwiększenia konkurencyjności 

przedsiębiorstwa na rynku 

Nie – 0 pkt. 

 

Tak – 1 pkt. 

 

5 0-5 indywidualnie 

Wkład własny Udział wkładu własnego jest 

większy niż minimum założone 

dla danego przedsięwzięcia, 

wskazane w ogłoszeniu o 

naborze  

mniej niż 2 %  – 1 pkt.  

 

od 2% do 5 %  – 2 pkt. 

 

więcej niż 5 % – 3 pkt. 

2 0-6 indywidualnie 

Ogólna ocena wpływu 

projektu  na realizację LSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocenie podlega porównanie 

projektów pod kątem: 

 

 Wykorzystania lokalnych 

potencjałów 

 

 

 

 

Realizacja projektu przewiduje 

wykorzystanie lokalnych 

zasobów dla działalności 

inkubatora, w tym produktów 

z terenu obszaru Blisko 

Krakowa –  

 0 albo 1 pkt. 

 

3 0-12 porównawczo 
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 Zwiększenia dostępności 

do produktów lokalnych 

 

 

 

 

 

 Najlepsze wykorzystanie 

lokalnego potencjału 

 

 

W wyniku realizacji projektu 

zwiększy się  dostępność 

mieszkańców obszaru Blisko 

Krakowa do produktów 

wytwarzanych lokalnie – 

0 albo 1 pkt.  

Projekt bazuje na lokalnych 

potencjałach wskazanych w 

mocnych stronach analizy 

SWOT –  1 pkt. 

albo 

Projekt bazuje na lokalnych 

potencjałach wskazanych w 

mocnych stronach analizy 

SWOT jednocześnie przyczynia 

się do wzbogacenia oferty czasu 

wolnego lub zachowania 

dziedzictwa lokalnego na 

obszarze Blisko Krakowa –  2 

pkt. 

Punkty sumują się. 

   

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie: 48  

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji : 20  

 

                                                           
i
 Innowacyjność to wdrożenie znaczącego udoskonalenia lub wprowadzenie nowego produktu, usługi, procesu oferowanego lub realizowanego przez wnioskodawcę, 

wynikające z analizy potrzeb klientów i  wpływające na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa. 
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Lokalne kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

3.1  Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego 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 kryterium Ocena punktowa  Waga Minimalny i 

maksymalny 

wynik oceny 

Sposób 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, którego 

osiągnięcie zakłada realizacja 

operacji 

Wnioskodawca wykazał spójność 

diagnozy projektu z diagnozą LSR 

poprzez wskazanie w projekcie:  

brak problemów/wyzwań wskazanych 

w LSR – 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 indywidualnie 
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Realizacja wskaźników 

produktu i rezultatu LSR 

Kryterium premiuje operacje, 

które  bezpośrednio przyczyniają 

się do osiągnięcia wskaźników 

produktu i rezultatu LSR   

Realizacja operacji nie spowoduje 

podniesienia wskaźnika produktu i 

rezultatu dla danego przedsięwzięcia 

przynajmniej o jedną jednostkę miary 

– 0 pkt. 

 

Realizacja operacji spowoduje 

podniesienie wskaźnika produktu i 

rezultatu dla danego przedsięwzięcia 

przynajmniej o jedną jednostkę miary 

– 1 pkt. 

5 0-5 indywidualnie 

Innowacyjność Projekt zakłada realizację  

działań innowacyjnych
i
, a 

wnioskodawca opisał 

innowacyjność przedsięwzięcia 

Nie – 0 pkt. 

 

Tak – 1 pkt. 

 

5 0-5 indywidualnie 

Wkład własny Udział wkładu własnego jest 

większy niż minimum założone 

dla danego przedsięwzięcia, 

wskazane w ogłoszeniu o naborze 

wniosków o udzielenie wsparcia  

 

mniej niż 2 % – 1 pkt.  

 

od 2% do 5 %  – 2 pkt. 

 

więcej niż 5 % – 3 pkt. 

2 0-6 indywidualnie 

Ogólna ocena projektu i jego 

wpływu na realizację LSR
ii
 

Kryterium premiuje projekty, 

które zakładają: 

 

 najlepsze rozwiązywanie  

opisanych w projekcie 

problemów 

 

 

 zaplanowane działania 

odpowiadają na potrzeby 

grupy docelowej lub 

zakresowi tematycznemu 

 

 

 

                                                        

możliwość rozwiązania opisanych w 

projekcie problemów poprzez 

realizację zaplanowanych działań –  0 

albo 1 pkt. 

adekwatność zaplanowanych  działań 

w kontekście grupy docelowej lub 

wymiennie adekwatności 

zaplanowanych działań w kontekście 

zakresu tematycznego – 0 albo 1 pkt. 

2 0-10 porównawczo 
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 działania projektu 

umożliwiają integrację 

mieszkańców 

 

 

 

 najlepsze wykorzystanie 

lokalnego potencjału 

działania projektu umożliwiają 

integrację mieszkańców i/lub 

zwiększenie włączenia społecznego 

osób zagrożonych wykluczeniem – 0 

albo 1 pkt. 

                                                     

projekt bazuje na lokalnych 

potencjałach wskazanych w mocnych 

stronach analizy SWOT – 0 albo 1 

pkt. 

albo 

Projekt bazuje na lokalnych 

potencjałach wskazanych w mocnych 

stronach analizy SWOT jednocześnie 

przyczynia się do wzbogacenia oferty 

czasu wolnego lub zachowania 

dziedzictwa lokalnego na obszarze 

Blisko Krakowa – 0 albo 2 pkt. 

Punkty sumują się. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie: 35  

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji:
iii

 15  

 

                                                           
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 
ii
 Nie dotyczy oceny i wyboru operacji własnych 

iii
 Maksymalna liczba punktów do uzyskania dla operacji własnych LGD wynosi: 25 pkt., minimalna liczba punktów niezbędnych do wyboru operacji własnej LGD: 11 pkt. 



Załącznik Nr 8 do uchwały WZC Nr 16/15 

z dnia 16 grudnia 2015 r. 

 

Lokalne kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

3.2  Realizacja inicjatyw związanych z pielęgnowaniem oraz zachowaniem lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego 

i historycznego 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 kryterium Ocena punktowa Waga Minimalny i 

maksymalny 

wynik 

oceny 

Sposób oceny 

Ocena merytoryczna 

Spójność diagnozy projektu 

z diagnozą LSR 

Czy przestawione w 

diagnozie problemy stojące 

u podstaw  realizacji 

projektu są spójne z 

problemami/wyzwaniami 

wskazanymi w celu 

szczegółowym LSR, którego 

osiągnięcie zakłada 

realizacja operacji  

Wnioskodawca wykazał spójność 

diagnozy projektu z diagnozą 

LSR poprzez wskazanie w 

projekcie:  

brak problemów/wyzwań 

wskazanych w LSR – 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 indywidualnie 
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Realizacja wskaźników 

produktu i rezultatu LSR 

Kryterium premiuje 

operacje, które  

bezpośrednio przyczyniają 

się do osiągnięcia 

wskaźników produktu i 

rezultatu LSR   

Realizacja operacji nie 

spowoduje podniesienia 

wskaźnika produktu i rezultatu 

dla danego przedsięwzięcia 

przynajmniej o jedną jednostkę 

miary – 0 pkt. 

 

Realizacja operacji spowoduje 

podniesienie wskaźnika produktu 

i rezultatu dla danego 

przedsięwzięcia przynajmniej o 

jedną jednostkę miary – 1 pkt. 

5 0-5 indywidualnie 

Innowacyjność Projekt zakłada realizację  

działań innowacyjnych
i
, a 

wnioskodawca opisał 

innowacyjność 

przedsięwzięcia.  

Nie – 0 pkt. 

 

Tak – 1 pkt. 

 

5 0-5 indywidualnie 

Wkład własny Udział wkładu własnego jest 

większy niż minimum 

założone dla danego 

przedsięwzięcia, 

wskazanego w ogłoszeniu o 

naborze  

mniej niż 2 % – 1 pkt.  

  

od 2% do 5 %  – 2 pkt. 

 

więcej niż 5 % – 3 pkt. 

2 0-6 indywidualnie 

Ogólna ocena projektu i jego 

wpływu na realizację LSR
ii
 

Kryterium premiuje 

projekty, które zakładają: 

 

 najlepsze rozwiązanie 

opisanych w projekcie 

problemów 

 

 

 

 zaplanowane działania 

odpowiadają na 

potrzeby grupy 

docelowej lub 

zakresowi 

tematycznemu  

 

                                          

Możliwość rozwiązania 

opisanych w projekcie 

problemów poprzez realizację 

zaplanowanych działań – 0 albo 

1 pkt. 

Adekwatność zaplanowanych  

działań w kontekście grupy 

docelowej lub wymiennie 

adekwatność zaplanowanych 

działań w kontekście zakresu 

tematycznego – 0 albo 1 pkt. 

2 0-10 porównawczo 
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 najlepsze 

wykorzystanie 

lokalnego potencjału 

                                                                      

Projekt bazuje na lokalnych 

potencjałach wskazanych w 

mocnych stronach analizy SWOT 

– 0 albo  1 pkt. 

albo 

Projekt bazuje na lokalnych 

potencjałach wskazanych w 

mocnych stronach analizy SWOT 

jednocześnie przyczynia się do 

wzbogacenia oferty czasu 

wolnego lub zachowania 

dziedzictwa lokalnego na 

obszarze Blisko Krakowa – 0 

albo  2 pkt. 

Punkty sumują się. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie: 35  

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji:
iii

 15  

 

                                                           
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 
ii
 Nie dotyczy oceny i wyboru operacji własnych 

iii
 Maksymalna liczba punktów do uzyskania dla operacji własnych LGD wynosi: 25 pkt., minimalna liczba punktów niezbędnych do wyboru operacji własnej LGD: 11 pkt. 
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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 kryterium Ocena punktowa  Waga Minimalny i 

maksymalny 

wynik oceny 

Sposób 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, którego 

osiągnięcie zakłada realizacja 

operacji 

Wnioskodawca wykazał 

spójność diagnozy projektu z 

diagnozą LSR poprzez 

wskazanie w projekcie:  

brak problemów/wyzwań 

wskazanych w LSR – 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 indywidualnie 
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Ochrona środowiska i 

przeciwdziałanie zmianom 

klimatu 

Kryterium premiuje projekty, 

w których wnioskodawca 

przewidział i opisał  

realizację w projekcie 

działania służących ochronie 

środowiska lub 

przeciwdziałaniu zmianom 

klimatu. 

Wnioskodawca  nie 

przewidział w realizacji 

projektu działań służących 

ochronie środowiska lub 

przeciwdziałaniu zmianom 

klimatu  – 0 pkt. 

 

wnioskodawca przewidział i 

opisał w realizacji projektu 

działania służące ochronie 

środowiska lub 

przeciwdziałaniu zmianom 

klimatu.– 1 pkt.  

3 0-3  

Realizacja wskaźników 

produktu i rezultatu LSR 

Kryterium premiuje operacje, 

które  bezpośrednio 

przyczyniają się do 

osiągnięcia wskaźników 

produktu i rezultatu LSR   

Realizacja operacji nie 

spowoduje podniesienia 

wskaźnika produktu i 

rezultatu dla danego 

przedsięwzięcia przynajmniej 

o jedną jednostkę miary – 0 

pkt. 

 

Realizacja operacji 

spowoduje podniesienie 

wskaźnika produktu i 

rezultatu dla danego 

przedsięwzięcia przynajmniej 

o jedną jednostkę miary – 1 

pkt. 

5 0-5 indywidualnie 

Innowacyjność Projekt zakłada realizację  

działań innowacyjnych
i
, a 

wnioskodawca opisał 

innowacyjność 

przedsięwzięcia.  

Nie – 0 pkt. 

 

Tak – 1 pkt. 

 

5 0-5 indywidualnie 

Wkład własny Udział wkładu własnego jest 

większy niż minimum 

założone dla danego 

przedsięwzięcia wskazanego 

w ogłoszeniu o naborze 

mniej niż 2 % – 1 pkt. 

 

od 2% do 5 %  – 2 pkt. 

 

więcej niż 5 % – 3 pkt. 

2 0-6 indywidualnie 
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Ogólna ocena projektu i jego 

wpływu na realizację LSR
ii
 

Kryterium premiuje projekty, 

w których: 

 

 najlepiej rozwiązywane 

są  opisane w projekcie 

problemy 

 

 

 

 zaplanowane działania 

odpowiadają na 

potrzeby grupy 

docelowej lub zakresowi 

tematycznemu 

 

 

 zaplanowane działania 

są powiązane z 

zasobami i/lub 

dziedzictwem obszaru  

Blisko Krakowa 

 

 

 

 założono wykorzystanie 

lokalnego potencjału  

 

                                          

możliwość rozwiązania 

opisanych w projekcie 

problemów poprzez 

realizację zaplanowanych 

działań – 0 albo 1 pkt. 

 adekwatność zaplanowanych  

działań w kontekście grupy 

docelowej lub wymiennie 

adekwatność zaplanowanych 

działań w kontekście zakresu 

tematycznego – 0 albo 1 pkt. 

działania projektu 

umożliwiają integrację 

mieszkańców i/lub 

zwiększenie włączenia 

społecznego osób 

zagrożonych wykluczeniem – 

0 albo 1 pkt. 

Projekt bazuje na lokalnych 

potencjałach wskazanych w 

mocnych stronach analizy 

SWOT –  0 albo1 pkt. 

albo 

Projekt bazuje na lokalnych 

potencjałach wskazanych w 

mocnych stronach analizy 

SWOT jednocześnie 

przyczynia się do 

wzbogacenia oferty czasu 

wolnego lub zachowania 

2 0-10 porównawczo 
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dziedzictwa lokalnego na 

obszarze Blisko Krakowa –  

0 albo 2 pkt. 

Punkty sumują się. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie: 38  

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji:
iii

 16  

 

                                                           
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 
ii
 Nie dotyczy oceny i wyboru operacji własnych 

iii
 Maksymalna liczba punktów do uzyskania dla operacji własnych LGD wynosi: 28 pkt., minimalna liczba punktów niezbędnych do wyboru operacji własnej LGD: 12 pkt. 
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PROCEDURA USTALANIA LOKALNYCH KRYTERIÓW  

WYBORU OPERACJI I GRANTOBIORCÓW ORAZ ICH ZMIANY 

 

 

 

§ 1 

Użyte sformułowania i skróty w niniejszej uchwale oznaczają: 

1) Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa; 

2) WZC – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia; 

3) Rada – Rada LGD; 

4) Zarząd – Zarząd Stowarzyszenia; 

5) Komisja Rewizyjna – Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Blisko Krakowa. 

 

 

§ 2 

1. Zatwierdzenie lokalnych kryteriów wyboru operacji i grantobiorców oraz ich zmiana, 

następuje w drodze uchwały WZC. 

2. Propozycje nowych kryteriów lub zmian do zatwierdzanych wcześniej kryteriów, mogą 

zgłaszać: 

1) Rada; 

2) Zarząd z własnej inicjatywy lub w wyniku wniosków formułowanych przez 

zewnętrzne instytucje kontrolujące; 

3) Komisja Rewizyjna w wyniku przeprowadzonych działań ewaluacyjnych. 

3. Wniosek o ustalenie bądź zmianę kryteriów składany jest w formie papierowej w Biurze 

Stowarzyszenia bądź ujmowany w dokumentacji z posiedzeń organów Stowarzyszenia. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, wnioskodawca załącza propozycje kryteriów wraz 

z uzasadnieniem, które: 

1) posiadają metodologię wyliczania; 

2) są mierzalne albo zawierają szczegółowy opis wyjaśniający sposób oceny, wskazujący 

niebudzące wątpliwości interpretacyjnych wymagania konieczne do spełnienia danego 

kryterium; 

3) posiadają dodatkowe opisy, a przyjęte definicje oraz sposób przyznawania wag nie 

budzą wątpliwości. 

5. Za przygotowanie i przeprowadzenie dalszych czynności, określonych niniejszą procedurą, 

odpowiedzialny jest Zarząd. 

 

 

§ 3 

1. Zaproponowane lokalne kryteria wyboru operacji lub ich zmiana, przed skierowaniem pod 

obrady WZC, poddawane są konsultacjom: 

1) z członkami stowarzyszenia; 

2) z organami stowarzyszenia; 

3) ze społecznością lokalną. 

2. Konsultacje, o których mowa powyżej, mogą być przeprowadzane w następujących 

formach: 



 

2 

 

1) ogłoszenie propozycji na stronie internetowej Stowarzyszenia co najmniej na 28 dni 

przed planowanym posiedzeniem WZC, na którym ma nastąpić podjęcie decyzji 

w sprawie kryteriów wraz z formularzem umożliwiającym zgłoszenie uwag; 

2) przekazanie propozycji do członków Stowarzyszenia za pomocą poczty 

elektronicznej; 

3) przedstawienie propozycji na zorganizowanym w tym celu spotkaniu konsultacyjnych. 

 

 

§ 4 

1. Przed podjęciem przez WZC uchwały w sprawie przyjęcia lub zmiany kryteriów wyboru 

operacji, Zarząd przedstawia wyniki przeprowadzonych konsultacji zawierające 

w szczególności: 

1) sposób i termin ogłoszenia konsultacji; 

2) zestawienie uwag do proponowanych kryteriów; 

3) rekomendację dotyczącą ostatecznego brzmienia kryteriów. 

2. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zgłoszonych uwag oraz ustaleniu ostatecznej treści 

kryterium decyduje WZC. 

3. Podjęte przez WZC rozstrzygnięcia są ostateczne. 

 

 

§ 5 

1. Podmiotom uczestniczącym w konsultacjach, o których mowa powyżej, wysyłana jest 

informacja o dokonanym przez WZC rozstrzygnięciu. 

2. Uchwała w spawie zatwierdzenia lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji i 

grantobiorców publikowana jest na stronie internetowej Stowarzyszenia. 

 

 


