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Lokalne kryteria wyboru dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy 

dla działania „Odnowa i rozwój wsi”  

określone przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” 

 

 

Minimalne wymaganie, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji do 

dofinansowania przez LGD 

 

Aby operacja została wybrana do dofinansowania, musi uzyskać w wyniku oceny operacji 

według kryteriów wyboru określonych przez LGD, co najmniej 40 pkt. 

 

Uzasadnienie kryteriów: 

1. Wnioskodawca złożył wniosek w terminie  

0 albo 10 pkt. 

 

W ramach kryterium oceniana będzie terminowość na podstawie złożonego wniosku wraz z 

załącznikami. Jeżeli wnioskodawca złoży wniosek w terminie to otrzyma za to kryterium 10 pkt.  

Jeśli nie złożył wniosku w terminie to otrzyma 0 pkt. 

   

 2. Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów z udziałem środków UE  

0 albo 10 pkt. 

 

W ramach kryterium oceniane będzie doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów 

współfinansowanych ze środków UE np.: ZPORR, SAPARD, PHARE, SPOROL, SPOWKP, PROW, 

RPOWP, POIG, POIŚ, POKL. Jeśli na podstawie zapisów złożonej dokumentacji (wniosku i 

załączników) wnioskodawca wykaże doświadczenie w realizacji co najmniej 1 tego typu projektu 

otrzyma za to kryterium 10 pkt. W przypadku braku doświadczenia beneficjenta w realizacji tego typu 

projektów otrzymuje on 0 punktów. 

 

Lp. 
KRYTERIA WYBORU 

Odnowa i rozwój wsi 
Punktacja Ocena 

1. Wnioskodawca złożył wniosek w terminie 0 albo 10  

2. 
Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów z 

udziałem środków UE 
0 albo 10  

3. 

Korzyści lub oddziaływanie operacji dotyczą obszaru: 0 -10 

 całej LGD 10  

 co najmniej 5 gmin objętych LSR 6  

 1 gminy objętej LSR 4  

 jednej miejscowości objętej LSR 0  

4. 
Wnioskodawca złożył projekt, którego koszty, kwalifikowalne 

poniesione zostaną do 31 grudnia 2014 r. 
0 albo 10  

5. 
Wnioskodawca wykazał zgodność operacji ze strategią gminy, 

na terenie, której będzie realizowana operacja 
0 albo 20  
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3. Korzyści lub oddziaływanie operacji dotyczą obszaru:      

0 – 10 pkt. 

 całej LGD              10 pkt. 

 co najmniej 5 gmin objętych LSR  6 pkt. 

 1 gminy objętej LSR              4 pkt. 

 jednej miejscowości objętej LSR  0 pkt. 

W ramach kryterium preferowane będą operacje o większym zasięgu oddziaływania terytorialnego, 

wykraczającym poza obszar jednej miejscowości. Jeśli na podstawie zapisów złożonej dokumentacji 

(wniosku i załączników) wnioskodawca wykaże, że zasięg planowanej do realizacji operacji ogranicza 

się do obszaru 1 miejscowości to uzyska za to kryterium 0 punktów. Jeśli wnioskodawca wskaże, że 

operacja obejmie swoim zasięgiem 1 gminę to otrzyma 4 pkt. I dalej jeśli obejmie, co najmniej 5 gmin 

objętych LSR to otrzymuje 6 pkt., a w przypadku oddziaływania na cały obszar LGD otrzymuje 10 

pkt.  

 

4. Wnioskodawca złożył projekt, którego koszty, kwalifikowalne poniesione zostaną do 31 grudnia 

2014 r.  

0 albo 10 pkt. 

 

W ramach kryterium oceniana będzie data poniesienia kosztów kwalifikowalnych, która będzie 

porównywana do daty 31.12.2014 r. Data ta jest dniem, do którego koszty takie można ponosić by 

koszty te można było uznać za koszty kwalifikowalne. Ocena nastąpi na podstawie złożonego wniosku 

wraz z załącznikami. Jeżeli wnioskodawca wskaże, że koszty takie poniesie przed 31.12.2014 to 

uzyskuje 10 pkt. Jeśli z wniosku i załączników nie będzie to wynikało, to wnioskodawca otrzyma 0 

pkt.  

 

5. Wnioskodawca wykazał zgodność operacji ze strategią gminy, na terenie, której będzie realizowana 

operacja. 

0 albo 20 pkt. 

 

W ramach kryterium preferowane będą operacje zgodne ze strategiami lokalnych samorządów 

objętych LSR. W ramach kryterium preferowane będą operacje, które w możliwie najlepszy sposób 

przyczyniają się do wdrażania LSR. Jeśli na podstawie zapisów złożonej dokumentacji (wniosku i 

załączników, w tym oświadczenia gminy o zgodności operacji ze strategią gminy) wnioskodawca 

wykaże, że planowana do realizacji operacji jest zgodna ze strategią samorządu lokalnego, na terenie, 

której będzie realizowana to uzyska 20 pkt. W przypadku, gdy nie wykaże takiej zgodności uzyska 0 

pkt. Kryterium to wychodzi na przeciw potrzebie wsparcia operacji, które z uwagi na zgodność ze 

strategią samorządu terytorialnego i LSR będzie wywoływało efekt synergii. Rozdrobnienie operacji i 

nie powiązanie jej ze strategią samorządową spowoduje mniejsze i słabsze oddziaływanie operacji na 

obszar objęty LSR.  

 


