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Lokalne kryteria wyboru dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 

określone przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” 

 

Lp. 
KRYTERIA WYBORU 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
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. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi: 0 - 10 

- poniżej 10.000 PLN 10  

- od 10.000 do 20.000 PLN 5  

- powyżej 20.000 PLN 0  

4. Realizacja operacji spowoduje powstanie (w przeliczeniu na 

pełne etaty średnioroczne): 0 - 12 

- 3 miejsc pracy  12  

- 2 miejsc pracy 9  

- 1 miejsca pracy  3  

- żadnego miejsca pracy 0  

5. Wnioskowany poziom dofinansowania w stosunku do kosztów 

całkowitych operacji wynosi: 
0 - 10 

- do 20% 10  

- od 21% do 30% 8  

- od 31% do 40% 6  

- od 41% do 80% 0  

6. Wnioskodawca złożył projekt, którego koszty, kwalifikowalne 

poniesione zostaną do 31 grudnia 2014 r. 
0 albo 10  

7. Wnioskodawca wykazał zgodność operacji ze strategią gminy, 

na terenie, której będzie realizowana operacja 
0 albo 20  

 

 

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. 

Przy wyborze tego kryterium LGD kierowała się potrzebą jak najbardziej efektywnego wykorzystania środków 

dostępnych w ramach ogłaszanych konkursów na wdrażanie LSR. Wnioskodawcy składający wnioski nieterminowo 

zaburzają w sposób znaczący procedury wyboru operacji do dofinansowania przez Radę LGD. Jak wskazuje analiza 
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SWOT, w obszarze zagrożeń wskazano niską jakość wniosków i częste uchybienia formalne między innymi 

nieterminowe składanie wniosków i brak dochowywania terminów rozliczeń projektów. 

Wychodząc naprzeciw tym tendencjom premiowane będą wnioski na wybór operacji, które składane będą przez 

wnioskodawców terminowo. W efekcie kryterium jest adekwatne do analizy SWOT, poprzez uwzględnienie 

zapisów analizy SWOT, a także w pełni mierzalne pozwalając na precyzyjne porównanie terminu naboru 

wniosków w ramach danego konkursu i terminu złożenia wniosku przez wnioskodawcę. 

 

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. Przy wyborze tego kryterium 

LGD kierowano się potrzebą jak najbardziej efektywnego wykorzystania środków pochodzących z UE 

(zidentyfikowanych jako szansa w analizie SWOT) przez wnioskodawców i sprawnej realizacji założonych do 

finansowania operacji. Jak wskazuje analiza SWOT zagrożeniem jest także niska jakość wniosków na pozyskiwanie 

środków z UE. Wychodząc naprzeciw tym zapisom analizy SWOT premiowane będą operacje realizowane przez 

wnioskodawców mających doświadczenie w ich realizacji i rozliczaniu, a tym samy zapewniający ich realizowanie 

zgodnie z zasadami danego działania. Kryterium jest zatem całkowicie adekwatne do analizy SWOT i w pełni 

mierzalne, pozwalające na precyzyjne określenie liczby zrealizowanych operacji w ramach wymienionych 

programów. 

 

3. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi:           0 – 10 pkt. 

a) poniżej 10.000 PLN   10 pkt.  

b) od 10.000 do 20.000 PLN           5 pkt. 

c) powyżej 20.000 PLN     0 pkt. 

 W ramach kryterium preferowane będą operacje, które będą ubiegały się o kwotę dofinansowanie mniejszą od 

maksymalnej kwoty dofinansowania w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. W tym 

zakresie ustalono 3 przedziały wielkości wnioskowanego dofinansowania, o jaką może ubiegać się wnioskodawca. Jeśli 

na podstawie zapisów złożonej dokumentacji (wniosku i załączników) wnioskodawca wskaże wartość dofinansowania 

operacji, to zostaną mu przyznane punkty według założonych przedziałów. 

Przyjęte założenia pozwalają wyżej punktować operacje, które ubiegają się o mniejszą kwotę dofinansowania. 

Kryterium to przyczynia się do możliwości rozdzielenia posiadanych środków finansowanych na większą liczbę 

operacji, a tym samym wsparcie większej liczby beneficjentów w ramach działania. Fakt ten wynika z jednej strony z 

ograniczonych środków finansowych zapewnionych na wdrażania LSR, a z drugiej ze znacznego zainteresowania 

możliwością wsparcia planowanych do realizacji operacji ze strony potencjalnych wnioskodawców. Przyznawanie 

wsparcia w maksymalnych dopuszczonych wysokościach dofinansowania doprowadziłoby do szybkiego wyczerpania 

środków w ramach programu i objęcia nim niewielkiej ilości wnioskodawców, co w efekcie doprowadziłoby do małego 
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oddziaływania na obszar objęty LSR i brak akceptacji społecznej działań LGD. Taki sposób podziału środków jest 

nieakceptowany społecznie i jest dużym zagrożeniem dla programu Leader.  Stąd, wychodząc na przeciw tym 

potrzebom zdecydowano się na zastosowanie kryterium premiującego mniejszy poziom dofinansowania operacji 

umożliwiający wsparcie większej ilości operacji i zapewnienie szerszego oddziaływania programu Leader na obszar 

objęty LSR. Kryterium to wychodzi także na przeciw zapisom analizy SWOT, mówiącym o słabej stronie obszaru LGD 

w postaci małej liczby realizowanych projektów ze środków UE, zagrożeniu dotyczącym ograniczonej ilości środków z 

Programu Leader i szansie na rozwój polegającej na możliwości wsparcia realizowanych operacji ze środków funduszy 

UE.  

Kryterium to jest zatem adekwatne do analizy SWOT i mierzalne. Pozwala na precyzyjne określenie, o jaką pomoc 

ubiega się wnioskodawca i jaka z tego tytułu przysługuje mu liczba punktów w ramach oceny operacji. 

 

4. Realizacja operacji spowoduje powstanie (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne):                             0 – 12 pkt. 

a) 3 miejsc pracy                 12 pkt. 

b)  2 miejsc pracy                 9 pkt. 

c) 1 miejsca pracy                      3 pkt. 

d)  żadnego miejsca pracy                    0 pkt. 

W ramach kryterium preferowane będą operacje, które przyczynią się do powstania nowych miejsc pracy. W tym 

zakresie ustalono 4 przedziały wielkości, w zależności od ilości nowych miejsc wskazanych przez wnioskodawcę.  Jeśli 

na podstawie zapisów złożonej dokumentacji (wniosku i załączników) wnioskodawca wskaże, że powstaną 3 miejsca 

pracy to uzyska 12 pkt. Jeśli wskaże, że powstaną 2 miejsca pracy to uzyska 9 pkt. W przypadku wskazania 1 miejsca 

pracy uzyska 3 pkt. Jeśli z dokumentacji (wniosku i załączników) nie będzie wynikało, że powstanie miejsce pracy to 

wnioskodawca uzyska 0 pkt. 

Przyjęte założenia pozwalają wyżej punktować operacje, które pozwolą na powstanie miejsc pracy. Kryterium to 

wychodzi na przeciw zapisom analizy SWOT, mówiącym o słabej stronie obszaru LGD w postaci wysokiego 

bezrobocia, zagrożenia w postaci dalszego wzrostu bezrobocia na skutek dekoniunktury, zagrożenia w postaci emigracji 

młodych mieszkańców w celach zarobkowych, słabej strony w postaci niskich dochodów ludności, zagrożenia w 

postaci dalszego ubożenia mieszkańców. 

Kryterium to jest zatem adekwatne do analizy SWOT i mierzalne. Pozwala na precyzyjne określenie jaka ilość 

miejsc pracy powstanie i jaka z tego tytułu przysługuje mu liczba punktów w ramach oceny operacji. 

 

5. Wnioskowany poziom dofinansowania w stosunku do kosztów całkowitych operacji wynosi:                     0 – 10 pkt. 

a) do 20%    10 pkt.  

b) od 21% do 30%           8 pkt. 

c) od 31% do 40%     6 pkt. 

d) od 41% do 80%     0 pkt. 

W ramach kryterium preferowane będą operacje, które będą ubiegały się o poziom dofinansowania mniejsze od 

maksymalnego poziomu dofinansowania w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej tj. 
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80%. W zakresie tym wyznaczono 4 przedziały wielkości wnioskowanego dofinansowania o jaką ubiega się 

wnioskodawca na realizację operacji.  

Przyjęte założenia pozwalają wyżej punktować operacje, które ubiegają się o mniejszy poziom dofinansowania i 

dodatkowo premiują większy udział wkładu własnego wnioskodawcy. Kryterium to przyczynia się do możliwości 

rozdzielenia posiadanych środków finansowanych na większą liczbę operacji, a tym samym wsparcie większej liczby 

wnioskodawców w ramach wdrażania LSR. Fakt ten wynika z jednej strony z ograniczonych środków finansowych 

zapewnionych na to działanie, a z drugiej ze znacznego zainteresowania możliwością wsparcia planowanych do 

realizacji operacji ze strony potencjalnych wnioskodawców. Stąd wychodząc na przeciw tym potrzebom zdecydowano 

się na zastosowanie kryterium premiującego mniejszy poziom dofinansowani i większy udział środków własnych 

wnioskodawcy. Umożliwia to wsparcie większej ilości operacji i zapewnienie szerszego oddziaływania programu 

Leader. Podział środków według przydzielania maksymalnego poziomu wsparcia dla operacji, tak jak w przypadku 

przydzielania maksymalnej wnioskowanej kwoty dofinansowania wpłynąłby na zmniejszenie liczby potencjalnych 

beneficjentów i brak akceptacji społecznej działań LGD. Przyjęcie takiego modelu rozdysponowania środków zagraża 

szerokiemu oddziaływaniu programu Leader na obszar objęty LSR i akceptacji LGD przez mieszkańców. 

Kryterium to wykazuje adekwatność do zapisów analizy SWOT, w tym słabej strony obszaru LGD w postaci małej 

liczby realizowanych projektów ze środków UE, zagrożenia w postaci ograniczonej ilości środków z Programu Leader 

oraz szansy na rozwój polegającej na możliwości wsparcia realizowanych operacji ze środków funduszy UE.  

Reasumując, kryterium to jest adekwatne do analizy SWOT i mierzalne. Pozwala na precyzyjne określenie, o jaki 

poziom dofinansowania ubiega się wnioskodawca i jaka z tego tytułu przysługuje mu liczba punktów w ramach oceny 

operacji.  

 

6. Wnioskodawca złożył projekt, którego k. 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.  

Przy wyborze tego kryterium LGD kierowała się potrzebą jak najbardziej efektywnego wykorzystania środków 

dostępnych w ramach ogłaszanych konkursów na wdrażanie LSR. Operacje, których koszty zostaną poniesione po tej 

dacie zostaną zakwalifikowane przez IW jako koszty niekwalifikowalne. Dla LGD jest to podstawowa sprawa 

ponieważ dopuszczenie do powstawania takich kosztów skutkuje z kolei ograniczeniem pomocy dla samej Lokalnej 

Grupy Działania oraz może także doprowadzić do zagrożenia realizacji programu Leader na obszarze objętym LSR i 

niewykorzystania środków z Programu Leader. Kryterium koreluje z zapisami analizy SWOT, w szczególności z 

zagrożeniem dotyczącym niskiej jakości wniosków i częstych uchybień formalnych, m.in. nieterminowego składania 

wniosków i braku dochowywania terminów rozliczeń projektów oraz zagrożeniem traktującym o braku umiejętności 

wykorzystania środków. Kryterium wykazuje także adekwatność do szansy, jaką są środki finansowe przyznawane z 

UE, poprzez premiowanie projektów obszaru LGD, które mogą być dofinansowywane z tychże środków. 
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Wychodząc naprzeciw tym tendencjom premiowane będą wnioski na wybór operacji, których koszty kwalifikowalne 

będą ponoszone przed wskazaną datą 31.12.2014 r.  

 Kryterium jest adekwatne do analizy SWOT i w pełni mierzalne pozwalając na precyzyjne porównanie terminu 

poniesienia kosztów kwalifikowanych i daty granicznej 31.12.2014 r. 

 

7. 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. 

Jak wykazuje analiza SWOT szansą dla obszaru LGD jest zgodność operacji realizowanych w ramach wdrażania LSR z 

lokalnymi strategiami, co w efekcie jest szansą na osiągnięcie synergii działań na obszarze LGD. Zapisy te świadczą 

jednocześnie o adekwatności tegoż kryterium z analizą SWOT. 


