
Lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia „Euro-Country” 

 
OPERACJE INNE NIŻ PRZYCZYNIAJACE SIĘ DO REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO – PRZEDSIĘBIORCY 

Przedsięwzięcie I 
 

L.p. Kryterium lokalne Punktacja  Opis/Uzasadnienie / adekwatność do 
analizy SWOT 

1. Wnioskodawca zakłada 
stworzenie nowych 
miejsc pracy  
Maks. liczba pkt.- 1 
 

- projekt przewiduje stworzenie 
obligatoryjnego 1 miejsca pracy – 1 
pkt. 
- projekt nie przewiduje stworzenie 
obligatoryjnego 1 miejsca pracy – 0 
pkt.  
 

Określając liczbę stworzonych miejsc pracy 
bierze się pod uwagę wyłącznie zatrudnienie 
na podstawie samozatrudnienia 
(jednoosobowa działalność gospodarcza), 
umowy o pracę, lub spółdzielczej umowy o 
pracę, w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne (§ 7 ust 1, pkt. 2a 
Rozporządzenia1). Preferuje się 
operacje/projekty w których zakłada się 
stworzenie miejsc pracy - na podstawie 
danych wskazanych we wniosku o 
przyznanie pomocy. 
 

2. Wnioskodawca zakłada 
wsparcie dla określonej 
grupy osób 
 
 
Maks. liczba pkt. 1 

- projekt przewiduje zatrudnienie  
dla osób młodych (poniżej 30 roku 
życia) lub osób starszych (powyżej 
50 roku życia)  – 1 pkt. 
 
- nie przewiduje  zatrudnienia 
wskazanych powyżej grup osób – 0 
pkt. 

Preferuje operacje/projekty, w których 
zakłada się zatrudnienie lub wsparcie dla 
określonych osób wchodzących w skład grup 
defaworyzowanych.  Zidentyfikowane grupy 
to osoby: młode (między 16 a 30 rokiem 
życia) lub osoby starsze (powyżej 50 roku 
życia), które wypadły z rynku pracy (nie 
dotyczy emerytów i rencistów) - na 
podstawie oświadczenia wnioskodawcy 
lub danych wskazanych we wniosku o 
przyznanie pomocy. 
 

3. Wpływ projektu na 
ochronę środowiska 
naturalnego na terenie 
LGD 
 
Maks. liczba pkt. 1 

-  Opis operacji/projektu wskazuje 
jednoznacznie na zastosowanie 
rozwiązań sprzyjających ochronie 
środowiska lub klimatu  
 na terenie LGD – 1 pkt. 
- Opis operacji/projektu nie 
wskazuje jednoznacznie na 
zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska 
lub klimatu  
 na terenie LGD  – 0 pkt. 

Preferuje operacje/projekty w których 
zastosowano rozwiązania sprzyjające 
ochronie środowiska lub klimatu. 
Wnioskodawca jest zobligowany aby wpisać 
we wniosku o przyznanie pomocy w jaki 
konkretnie sposób zastosuje w projekcie 
rozwiązania sprzyjające ochronie 
środowiska lub klimatu. Planowane 
działania powinny być jednoznaczne, 
konkretne i spójne z całością dokumentacji 
projektowej - na podstawie danych 
wskazanych w opisie oraz zestawieniu 
rzeczowo-finansowym we wniosku o 
przyznanie pomocy. 

 
1 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. (z późn. zmianami) w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 



 
4. Wykorzystanie lokalnych 

zasobów w projekcie 
 
Maks. liczba pkt. 1 

 - operacja zakłada wykorzystanie 
lokalnych zasobów – 1 pkt. 
 
- operacja nie zakłada 
wykorzystania lokalnych zasobów – 
0 pkt. 

Preferuje się operacje/projekty 
wykorzystujące lokalną historię, tradycję, 
kulturę, walory lokalnego środowiska, 
lokalną infrastrukturę turystyczną, lokalne 
produkty i usługi, w powiązaniu z analizą 
SWOT w LSR - na podstawie danych 
wskazanych w opisie we wniosku o 
przyznanie pomocy. Wnioskodawca jest 
zobligowany aby wpisać jaki konkretnie 
lokalny zasób wykorzystuje w projekcie 
oraz w jaki sposób ma to miejsce. 
Szczegółowa definicja zasobu lokalnego 
znajduje się na stronie Euro-Country w 
zakładce Lokalne kryteria wyboru 
 

5. Doradztwo w biurze LGD 
 
Maks. liczba pkt. 1 

- wnioskodawca korzystał z 
doradztwa w biurze LGD – 1 pkt. 
 
- wnioskodawca nie korzystał z 
doradztwa biurze LGD – 0 pkt. 

Preferuje się operacje/projekty, które były 
konsultowane z pracownikami biura LGD. 
Doradztwo dotyczyć może 
kwalifikowalności kosztów, zgodności 
projektu z PROW 2014-2020, załączników 
do wniosku. Pracownicy biura LGD nie 
wypełniają beneficjentom wniosków – na 
podstawie karty doradztwa w biurze LGD 

6. Wykonalność operacji 
Maks. liczba pkt.2 

- Złożone przez wnioskodawcę 
dokumenty całkowicie uzasadniają 
wykonalność operacji – 2 pkt. 
 
 
 
 
- Złożone przez Wnioskodawcę 
dokumenty częściowo uzasadniają 
wykonalność operacji – 1 pkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Złożone przez Wnioskodawcę 
dokumenty nie uzasadniają 
wykonalności operacji - 0 pkt. 
 

- Wykonalność operacji jest całkowicie 
uzasadniona gdy Wnioskodawca dysponuje 
pełną dokumentacją potrzebną do 
rozpoczęcia inwestycji:  

 pozwolenie na budowę 
 zgłoszenie właściwemu organowi 
 oferty 

- Wykonalność operacji jest częściowo 
uzasadniona gdy Wnioskodawca przedłożył 
przynajmniej jeden z poniższych 
dokumentów: 

 dokumentacja techniczna 
 program funkcjonalno-użytkowy, 

inny dokument wskazujący na 
wykonalność operacji (w przypadku 
projektów niebudowlanych 
zapytanie ofertowe, koncepcja lub 
program imprezy/warsztatów) 

- Wykonalność operacji nie jest 
uzasadniona gdy Wnioskodawca nie złożył 
żadnego z wymienionych powyżej 
dokumentu do wniosku. 

7. Poziom wkładu własnego 
wnioskodawcy –  
kryterium dotyczy tylko 
rozwijania działalności 
 
Maks. liczba pkt. 2 

- projekt przewiduje powyżej 5 % 
nieobligatoryjnego wkładu 
własnego – 2 pkt. 
 – projekt przewiduje do 5% 
nieobligatoryjnego wkładu 
własnego – 1 pkt. 

Preferuje operacje/projekty w których 
beneficjent przewiduje wyższy, niż wynika to 
z Rozporządzenia¹ wkład własny – na 
podstawie informacji w opisie we wniosku 
o przyznanie pomocy 



– projekt nie przewiduje 
nieobligatoryjnego wkładu 
własnego – 0 pkt. 

 8. Innowacyjność 
Maks. liczba pkt. 1 

- projekt jest innowacyjny  –  1 pkt. 
 
- projekt nie jest innowacyjny – 0 
pkt. 

Preferuje się operacje/projekty 
innowacyjne. Innowacyjność jest tu 
rozumiana w szerokim zakresie jako 
wprowadzenie nowego produktu lub usługi, 
nowego procesu, nowej organizacji lub 
nowego rynku – na podstawie danych 
wskazanych w opisie we wniosku o 
przyznanie pomocy oraz weryfikacji 
przeprowadzonej przez członków Rady. 

 9. Czas trwania operacji 
 
Maks. Liczba punktów. 1 

- operacja zostanie zrealizowana do 
6 miesięcy od daty podpisania 
umowy – 1 pkt. 
 
- operacja zostanie zrealizowana 
powyżej 6 miesięcy od daty 
podpisania umowy – 0 pkt. 

Preferuje się operacje/projekty, które 
zostaną zrealizowane w terminie do 6  
miesięcy od daty podpisania umowy - na 
podstawie danych zawartych w opisie 
wniosku. 

 
 
W przypadku rozwijania działalności maksymalna ilość punktów -  11,     minimalna - 5        
W przypadku podejmowania działalności maksymalna liczba punktów -  9, minimalna - 4 
 

 
OPERACJE INNE NIŻ PRZYCZYNIAJACE SIĘ DO REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO – JST, NGO, PARAFIE 

Przedsięwzięcie II, IV i VI 
L.p. Kryterium lokalne Punktacja  Opis/Uzasadnienie / adekwatność do 

analizy SWOT 
1. Odbiorcami projektu są  

środowiska wskazane w 
LSR jako grupy 
defaworyzowane 
 
Maks. liczba pkt. 2 

- odbiorcami projektu są 
przedstawiciele dwóch grup 
wskazanych jako grupy 
defaworyzowane – 2 pkt. 
 
- odbiorcami projektu są 
przedstawiciele jednej grupy 
wskazanej jako grupy 
defaworyzowane – 1 pkt. 
 
- odbiorcami projektu nie są 
środowiska wskazane jako grupy 
defaworyzowane – 0 pkt 

Preferuje operacje/projekty, które 
skierowane są docelowo do grup 
wskazanych w LSR jako defaworyzowane – 
osoby młode (między 16 a 30 rokiem życia) 
lub osoby starsze (powyżej 50 roku życia) – 
na podstawie informacji zawartych  w 
opisie we wniosku o przyznanie pomocy. 
Wnioskodawca powinien wpisać we 
wniosku do której grupy defaworyzowanej 
projekt jest skierowany, a także określić w 
jaki sposób dana grupa będzie odbiorcą 
tego konkretnie projektu. 

2. Wpływ projektu na 
ochronę środowiska 
naturalnego na terenie 
LGD 
Maks. liczba pkt. 1 

-  Opis operacji/projektu wskazuje 
jednoznacznie na zastosowanie 
rozwiązań sprzyjających ochronie 
środowiska lub klimatu  
 na terenie LGD – 1 pkt. 
 
- Opis operacji/projektu nie 
wskazuje jednoznacznie na 
zastosowanie rozwiązań 

Preferuje operacje/projekty w których 
zastosowano rozwiązania sprzyjające 
ochronie środowiska lub klimatu. 
Wnioskodawca jest zobligowany aby wpisać 
we wniosku o przyznanie pomocy w jaki 
konkretnie sposób zastosuje w projekcie 
rozwiązania sprzyjające ochronie 
środowiska lub klimatu. Planowane 
działania powinny być jednoznaczne, 
konkretne i spójne z całością dokumentacji 



sprzyjających ochronie środowiska 
lub klimatu  
 na terenie LGD  – 0 pkt. 

projektowej - na podstawie danych 
wskazanych w opisie oraz zestawieniu 
rzeczowo-finansowym we wniosku o 
przyznanie pomocy. 

3. Wykorzystanie lokalnych 
zasobów w projekcie 
 
Maks. liczba pkt. 1 

 - operacja zakłada wykorzystanie 
lokalnych zasobów – 1 pkt. 
 
- operacja nie zakłada 
wykorzystania lokalnych zasobów – 
0 pkt. 

Preferuje się operacje/projekty 
wykorzystujące lokalną historię, tradycję, 
kulturę, walory lokalnego środowiska, 
lokalną infrastrukturę turystyczną, lokalne 
produkty i usługi, w powiązaniu z analizą 
SWOT w LSR - na podstawie danych 
wskazanych w opisie we wniosku o 
przyznanie pomocy. Wnioskodawca jest 
zobligowany aby wpisać jaki konkretnie 
lokalny zasób wykorzystuje w projekcie 
oraz w jaki sposób ma to miejsce. 
Szczegółowa definicja zasobu lokalnego 
znajduje się na stronie Euro-Country w 
zakładce Lokalne kryteria wyboru 

4. Inwestycja w 
infrastrukturę 
turystyczną, rekreacyjną, 
zabytkową lub drogową – 
kryterium nie dotyczy 
projektów realizowanych 
w ramach 
przedsięwzięcia IV 
Maks. liczba pkt. 3 

- projekt zakłada realizację operacji 
obejmującej inwestycję w 
infrastrukturę w miejscowości do 
500  mieszkańców – 3 pkt. 
 
- projekt zakłada realizacje operacji 
obejmującej inwestycję w 
infrastrukturę w miejscowości do 
1000 mieszkańców – 2 pkt. 
 
- projekt zakłada realizację operacji 
obejmującej inwestycję w 
infrastrukturę w miejscowości 
powyżej 1000 mieszkańców – 1 
pkt. 

Preferuje się operacje/projekty realizowane 
w małych miejscowościach gdzie stan tejże 
infrastruktury jest jeszcze w 
niewystarczającym stopniu rozbudowany  
(SWOT) – na podstawie opisu operacji we 
wniosku o przyznanie pomocy (dane na 
ostatni dzień roku poprzedzającego 
złożenie wniosku) 

5. Doradztwo w biurze LGD 
 
Maks. liczba pkt. 1 

- wnioskodawca korzystał z 
doradztwa w biurze LGD – 1 pkt. 
 
- wnioskodawca nie korzystał z 
doradztwa biurze LGD – 0 pkt. 

Preferuje się operacje/projekty, które były 
konsultowane z pracownikami biura LGD. 
Doradztwo dotyczyć może 
kwalifikowalności kosztów, zgodności 
projektu z PROW 2014-2020, załączników 
do wniosku. Pracownicy biura LGD nie 
wypełniają beneficjentom wniosków – na 
podstawie karty doradztwa w biurze LGD 

6. Projekt realizowany jest 
w partnerstwie 
 
 
Maks. liczba pkt. 2 

- projekt przewiduje współpracę z 
więcej niż 1 partnerem – 2 pkt. 
 
- projekt przewiduje współpracę z 1 
partnerem – 1 pkt. 
 
- projekt nie przewiduje 
współpracy z żadnym partnerem – 
0 pkt. 

Preferuje się operacje/projekty realizowane 
w partnerstwie z innym podmiotem, co 
wynika z analizy SWOT - na podstawie 
informacji zawartych w opisie we wniosku. 
Wnioskodawca musi we wniosku zawrzeć 
informacje jaki jest realny wkład partnera 
w realizację operacji (wkład rzeczowy, 
finansowy lub praca własna) 



7. Operacja służy 
zaspokojeniu potrzeb 
społeczności lokalnej -  
– kryterium nie dotyczy 
projektów realizowanych 
w ramach  
przedsięwzięcia IV 
 
Maks. liczba pkt. 1 

- projekt zakłada realizację operacji 
służącej zaspokojeniu potrzeb 
społeczności lokalnej – 1 pkt. 
 
- projekt nie zakłada realizacji 
operacji służącej zaspokojeniu 
potrzeb społeczności lokalnej – 0 
pkt. 
 

Preferuje się projekty, które służą 
zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej, 
wynikających z diagnozy obszaru i analizy 
SWOT. Przez operacje służące zaspokojenie 
potrzeb społeczności lokalnej rozumie się 
operacje z zakresu zachowania dziedzictwa 
lokalnego oraz budowy lub przebudowy 
ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej 
– na podstawie informacji w opisie we 
wniosku o przyznanie pomocy 

8. Poziom wkładu własnego 
wnioskodawcy 
 
 
Maks. liczba pkt.2 

- projekt przewiduje powyżej 5% 
nieobligatoryjnego wkładu 
własnego – 2 pkt. 
 
 – projekt przewiduje do 5% 
nieobligatoryjnego wkładu 
własnego – 1 pkt. 
 
– projekt nie przewiduje żadnego  
wkładu własnego – 0 pkt. 

Preferuje operacje/projekty w których 
beneficjent przewiduje wyższy, niż wynika to 
z Rozporządzenia¹ wkład własny – na 
podstawie informacji w opisie we wniosku 
o przyznanie pomocy 

 
W przypadku operacji realizowanych w ramach  przedsięwzięć II i VI  
maksymalna ilość punktów – 13, minimalna - 5                             
W przypadku operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia IV  
maksymalna ilość punktów – 9 minimalna ilość punktów - 4                                  

 

 

 


