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   Kryteria oceny i wyboru są jawne i zostaną upublicznione poprzez zamieszczenie 

ich na stronie internetowej www.bractwokuznic.pl. Ewentualne zmiany dokonywane 

będą według „Procedury ustalania kryteriów wyboru operacji i grantobiorców oraz ich 

zmiany”.  

Kryteria oceny i wyboru oraz ich aktualizacja podlega zatwierdzeniu przez Zarząd 

LGD. 

Opracowane kryteria oceny i wyboru zostały podzielone na: 

 Kryteria konkursowe infrastrukturalne 

 Kryteria w zakresie „Podejmowanie działalności gospodarczej” 

 Kryteria w zakresie „Rozwój działalności gospodarczej” 

 Kryteria dla „Projektów grantowych” 

 Kryteria  dla „Operacji własnych” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument zawiera: 

1. Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji i grantobiorców oraz ich zmiany 

2. Kryteria oceny i wyboru operacji konkursowych infrastrukturalnych 

3. Kryteria oceny i wyboru operacji związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej 

4. Kryteria oceny i wyboru operacji związanych z rozwojem działalności gospodarczej 

5. Kryteria oceny i wyboru operacji grantowych 

6. Kryteria oceny i wyboru operacji własnych 

 

 

 

 

http://www.bractwokuznic.pl/
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PROCEDURA USTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI  

I GRANTOBIORCÓW ORAZ ICH ZMIANY 

§ 1 

Użyte sformułowania i skróty w niniejszej uchwale oznaczają: 

1) Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bractwo Kuźnic; 
2) Rada – Rada LGD; 
3) Zarząd – Zarząd Stowarzyszenia; 

 
 

§ 2 

1. Zatwierdzenie kryteriów wyboru operacji i grantobiorców oraz ich zmiana, 
następuje w drodze uchwały Zarządu LGD. 

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

w Biurze LGD 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, 

niebudzący wątpliwości interpretacyjnych wymagań koniecznych 
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 kryteria wyboru operacji lub ich zmiana, poddawane są 
konsultacjom: 
1) z członkami stowarzyszenia; 
2) z organami stowarzyszenia; 
3) ze społecznością lokalną. 

2. Konsultacje, o których mowa powyżej, będą przeprowadzane poprzez: 
1) ogłoszenie propozycji na stronie internetowej LGD co najmniej na  7 dni przed 

planowanym posiedzeniem Zarządu, na którym ma nastąpić podjęcie decyzji 
w sprawie kryteriów wraz z formularzem umożliwiającym zgłoszenie uwag; 

2) przedstawienie propozycji na zorganizowanym w tym celu spotkaniu 
konsultacyjnym/warsztacie refleksyjnym. 
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§ 4 

1. Przed podjęciem przez Zarząd uchwały w sprawie przyjęcia lub zmiany kryteriów 
wyboru operacji, Biuro 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 Zarząd LGD. 

3. Podjęte przez Zarząd rozstrzygnięcia są ostateczne. 
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Kryteria oceny i wyboru operacji konkursowych infrastrukturalnych 

KRYTERIUM: OPIS: PUNKTACJA: 
ŹRÓDŁO 

WERYFIKACJI 

1. Operacja zostanie 
przeprowadzona  
w miejscowości do 5 tys. 
mieszkańców 

Preferuje się operacje realizowane  
w miejscowościach zamieszkałych  
przez mniej niż 5 tys. mieszkańców. 
Dane ludnościowe będą weryfikowane  
na podstawie danych z urzędów gmin 
wg. stanu z końca roku poprzedzającego 
rok złożenia wniosku o dofinansowanie 
operacji. 

4 pkt – do 5 tys. 
0 pkt – pow. 5 tys. 

Informacje zawarte  
we wniosku  

o przyznanie pomocy 

2. Ochrona środowiska  
i przeciwdziałanie 
zmianom klimatu 

Kryterium premiuje projekty w których 
wnioskodawca przewidział i opisał  
realizację w projekcie działań służących 
ochronie środowiska lub 
przeciwdziałanie zmianom klimatu. 
Zrealizowana operacja wpływa na 
ochronę środowiska poprzez 
wykorzystanie rozwiązań 
proekologicznych. 
Punkty są przyznawane na podstawie 
budżetu oraz specyfikacji planowanego 
do zakupu sprzętu np. maszyny, 
urządzenia, zmniejszającego emisję 
trujących substancji do środowiska,  
o mniejszym zużyciu energii. 

2 pkt - wnioskodawca 
przewidział i opisał  realizację  
w projekcie działań służących 
ochronie środowiska lub 
przeciwdziałanie zmianom 
klimatu. 
0 pkt - wnioskodawca  nie 
przewidział realizacji  
w projekcie działań służących 
ochronie środowiska lub 
przeciwdziałanie zmianom 
klimatu . 

Informacje zawarte  
we wniosku  

o przyznanie pomocy 

 3. Innowacyjność 

Preferuje się operacje o charakterze 
innowacyjnym.  
Innowacja rozumiana jest jako: 
- dostarczenie usług lub produktów 
- i/lub zrealizowanie inwestycji 
- i/lub wykorzystanie technologii  
w procesie produkcji/świadczenia 
usługi dotychczas nie 
znanych/stosowanych na obszarze 
gminy/LSR. 
dla operacji z zakresu inwestycji: 
niestandardowe lub pro-ekologiczne 
rozwiązania konstrukcyjne, 
technologiczne, architektoniczne lub/i 
partycypacyjne wykorzystanie 
powstałej infrastruktury (współpraca 
międzysektorowa służąca realizacji 
celów inwestycji, wykorzystanie 
potencjału obiektu).  

3 pkt – projekt innowacyjny  
na obszarze LSR 
1 pkt – projekt jest innowacyjny 
na obszarze gminy 
0 pkt – projekt nie jest 
innowacyjny 

Wnioskodawca 
obligatoryjnie uzasadnia 

innowacyjność  
we wniosku o przyznanie 
pomocy oraz w pozostałej 

dokumentacji konkursowej. 
Udowodnienie 

innowacyjności będzie 
leżeć po stronie 
wnioskodawcy  

i wynikać ma z opisu 
projektu inwestycji; 

oceniany będzie brak lub 
istnienie innowacyjności. 

 

4. Doradztwo biura LGD 

Preferuje się wnioskodawców 
korzystających z doradztwa 
bezpośredniego w biurze LGD  
w zakresie przygotowania wniosku  
o przyznanie pomocy 

3 pkt – wnioskodawca korzystał 
z doradztwa LGD na etapie 
sporządzania wniosku 
0 pkt – wnioskodawca nie 
korzystał z doradztwa LGD na 
etapie sporządzania wniosku 

 
Wpis w ewidencji 

prowadzonego doradztwa 

5. Okres  realizacji 
operacji 

Preferuje się operacje, których czas 
realizacji operacji od dnia podpisania 
umowy nie przekracza: 
- 6 miesięcy 
- 12 miesięcy 

4 pkt – 6 miesiące 
2 pkt – 12 m-cy 
0 pkt – powyżej 12 m-cy 

Informacje zawarte  
we wniosku  

o przyznanie pomocy 
Zobowiązanie beneficjenta 

6. Promocja obszaru 
działania LGD „Bractwo 
Kuźnic” 

Preferuje się operacje, które promują 
obszar działania LGD z użyciem loga 
„Bractwo Kuźnic”  

5 pkt – operacja /projekt 
zawiera promocję LGD  
z wykorzystaniem loga 
„Bractwa Kuźnic” 
0 pkt – nie promuje LGD 
 

Informację zawarte  
we wniosku o przyznanie 

pomocy 
 

Maksymalnie 21 pkt ( minimalnie 11 pkt, aby otrzymać wsparcie) 
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Kryteria oceny i wyboru operacji związanych  

z podejmowaniem działalności gospodarczej 

KRYTERIUM: OPIS: PUNKTACJA: 
ŹRÓDŁO 

WERYFIKACJI 

1. Kwalifikacje i doświadczenie  
wnioskodawcy 
 

Preferuje się wnioskodawców 
posiadających kwalifikacje  
i doświadczenie odpowiednie  
do przedmiotu operacji 

3 pkt – posiada doświadczenie 
zbieżne z zakresem planowanej 
działalności. 
3 pkt – posiada kwalifikacje lub 
wykształcenie zbieżne  
z zakresem planowanej 
działalności  (w tym kursy, 
szkolenia, zaświadczenia itp.) 
0 pkt – nie posiada 
doświadczenia ani 
wykształcenia zbieżnego  
z zakresem planowanej 
działalności 
Punkty sumują się. Max 6 pkt. 

Dokumenty potwierdzające 
wykształcenie/ 
doświadczenie  

2. Preferencje dotyczące wieku 
grupy defaworyzowanej 

Punkty przyznaje się wnioskodawcą  
z preferowanej grupy wiekowej 

2 pkt – młode osoby do 25 roku 
życia lub osoby 50+ 
0 pkt – pozostali bezrobotni 

Dokumenty potwierdzające 
wiek wnioskodawcy 

(np. dokument tożsamości) 

3. Utworzenie dodatkowego 
miejsca pracy  
 

Wnioskodawca jest osobą bezrobotną 
należącą do grupy defaworyzowanej 
(zgodnie z definicją określoną w LSR). 
Premiuje się  również utworzenie przez 
Wnioskodawcę dodatkowych miejsc 
pracy w przeliczeniu na pełen etat 
średnioroczny i utrzymanie tego 
miejsca pracy przez 2 lata. 

  
4 pkt – utworzenie 3 i więcej 
dodatkowych  miejsc pracy  
 3 pkt – utworzenie 2 
dodatkowych  miejsc pracy  
 2 pkt – utworzenie 1 
dodatkowego miejsca pracy  
0 pkt – brak  
 

 
Zaświadczenie z Urzędu 

Pracy o posiadaniu  
co najmniej 14-dniowego 
kalendarzowego statusu 

osoby bezrobotnej.  
Dodatkowe zatrudnienie 

osób wnioskodawca 
uzasadnia we wniosku  
o przyznanie pomocy  
w polu Uzasadnienie 

zgodności z celami LSR  
i kryteriami wyboru 
operacji przez LGD  

4. Innowacyjność 

Preferuje się operacje o charakterze 
innowacyjnym.  
Innowacja rozumiana jest jako: 
- dostarczenie usług lub produktów 
- i/lub zrealizowanie inwestycji 
- i/lub wykorzystanie technologii  
w procesie produkcji/świadczenia 
usługi dotychczas nie 
znanych/stosowanych na obszarze 
gminy/LSR. 
Dla operacji z zakresu podejmowania  
przedsiębiorczości: wprowadzenie 
nowego produktu, usługi, procesu, 
metody marketingowej, modelu 
organizacyjnego na poziomie gminy  
lub na skalę większą niż gmina.  

3 pkt – projekt innowacyjny  
na obszarze LSR 
1 pkt – projekt jest innowacyjny 
na obszarze gminy 
0 pkt – projekt nie jest 
innowacyjny 

Wnioskodawca 
obligatoryjnie uzasadnia 

innowacyjność  
we wniosku o przyznanie 
pomocy oraz w pozostałej 

dokumentacji konkursowej. 
Udowodnienie 

innowacyjności leży po 
stronie wnioskodawcy  

i wynikać ma z jego opisu; 
oceniany będzie brak  

lub istnienie 
innowacyjności. 

5. Czas realizacji operacji 

Preferuje się operacje, których czas 
realizacji operacji od dnia podpisania 
umowy nie przekracza: 
-8 miesiące     
-10 miesięcy 

4 pkt – 8  miesiące 
2 pkt – 10 miesięcy 
0 pkt – pow. 10 m-cy 

Informacje zawarte  
we wniosku  

o przyznanie pomocy 
Zobowiązanie beneficjenta 

6. Doradztwo biura LGD 

Preferuje się wnioskodawców 
korzystających z doradztwa 
bezpośredniego w biurze LGD  
w zakresie przygotowania wniosku  
o przyznanie pomocy 

3 pkt – wnioskodawca korzystał  
z doradztwa LGD na etapie 
sporządzania wniosku 
0 pkt – wnioskodawca nie 
korzystał  z doradztwa LGD  
na etapie sporządzania wniosku 

 
Wpis w ewidencji 

prowadzonego doradztwa 

7. Ochrona środowiska  
i przeciwdziałanie zmianom 
klimatu 

Kryterium premiuje projekty w których 
wnioskodawca przewidział i opisał  
realizację w projekcie działań służących 
ochronie środowiska lub 
przeciwdziałanie zmianom klimatu. 
Zrealizowana operacja wpływa na 
ochronę środowiska poprzez 
wykorzystanie rozwiązań 
proekologicznych. 

2 pkt - wnioskodawca 
przewidział i opisał  realizację  
w projekcie działań służących 
ochronie środowiska lub 
przeciwdziałanie zmianom 
klimatu. 
0 pkt - wnioskodawca   
nie przewidział realizacji  
w projekcie działań służących 
ochronie środowiska lub 

Informacje zawarte  
we wniosku  

o przyznanie pomocy 



 

7 

Punkty są przyznawane na podstawie 
budżetu oraz specyfikacji planowanego  
do zakupu sprzętu np. maszyny, 
urządzenia, zmniejszającego emisję 
trujących substancji do środowiska,  
o mniejszym zużyciu energii. 

przeciwdziałanie zmianom 
klimatu. 

8. Promocja obszaru działania 
LGD „Bractwo Kuźnic” 

Preferuje się operacje, które promują 
obszar działania LGD z użyciem loga 
„Bractwo Kuźnic” 

5 pkt – operacja /projekt 
zawiera promocję LGD  
z wykorzystaniem loga 
„Bractwa Kuźnic” 
0 pkt – nie promuje LGD 

Informacje zawarte  
we wniosku  

o przyznanie pomocy 
 

Maksymalnie 29 pkt ( minimalnie 15 pkt, aby otrzymać wsparcie) 
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Kryteria oceny i wyboru operacji związanych  
z rozwojem działalności gospodarczej 

KRYTERIUM: OPIS: PUNKTACJA: 
ŹRÓDŁO 

WERYFIKACJI 

1. Doświadczenie wnioskodawcy 

Preferuje się wnioskodawców 
posiadających doświadczenie  
w pozyskiwaniu środków na 
realizację projektów związanych z 
działalnością firmy 

2 pkt – posiada doświadczenie  
0 pkt – nie posiada doświadczenia  

Kopia umowy 
dofinansowania  

wraz z dokumentami 
potwierdzającymi 

uzyskanie płatności 
(zlecenie płatności, wyciąg 

bankowy) 

2. Innowacyjność 

Preferuje się operacje o charakterze 
innowacyjnym.  
Innowacja rozumiana jest jako: 
- dostarczenie usług lub produktów 
- i/lub zrealizowanie inwestycji 
- i/lub wykorzystanie technologii  
w procesie produkcji/świadczenia 
usługi dotychczas nie znanych 
/stosowanych na obszarze 
gminy/LSR. 
Dla operacji z zakresu rozwoju  
przedsiębiorczości: wprowadzenie 
nowego produktu, usługi, procesu, 
metody marketingowej, modelu 
organizacyjnego na poziomie gminy 
lub na skalę większą niż gmina. 

3 pkt – projekt innowacyjny  
na obszarze LSR 
1 pkt – projekt jest innowacyjny  
na obszarze gminy 
0 pkt – projekt nie jest 
innowacyjny 

Wnioskodawca 
obligatoryjnie uzasadnia 

innowacyjność we wniosku 
o przyznanie pomocy oraz 
w pozostałej dokumentacji 

konkursowej. 
Wnioskodawca może 
dołączyć do wniosku 

dokumenty potwierdzające 
innowacyjny charakter 

projektu  
(np. certyfikat, itp.) 

Udowodnienie 
innowacyjności leży  

po stronie wnioskodawcy  
i wynikać ma z jego opisu; 

oceniany będzie brak  
lub istnienie 

innowacyjności. 

3. Zatrudnienie osób  
z grupy defaworyzowanej 

Preferuje się wnioskodawców 
deklarujących zatrudnienie  osób  
z grupy defaworyzowanej opisanej  
w LSR.  
Obowiązek utworzenia 1 miejsca 
pracy na każde  100 000,00 zł 
wsparcia (w przeliczeniu na pełen 
etat średnioroczny i utrzymanie tego 
miejsca pracy przez 3 lata. 

5 pkt – gwarantuje zatrudnienie  
3 i więcej osób z grupy 
defaworyzowanej 
3 pkt – gwarantuje zatrudnienie  
2 osób  z grupy defaworyzowanej 
0 pkt- nie gwarantuje zatrudnienie 
osób z grupy defaworyzowanej 

Wnioskodawca 
obligatoryjnie załącza: 

oświadczenie udostępnione 
przez LGD dotyczące 

zatrudnienia osób  
z grupy defaworyzowanej 

oraz uzasadnia we wniosku  
o przyznanie pomocy  
w polu Uzasadnienie 

zgodności z celami LSR  
i kryteriami wyboru 
operacji przez LGD. 

4. Funkcjonowanie firmy na rynku 
pracy 

Preferuje się wnioskodawców 
doświadczonych w prowadzeniu 
działalności gospodarczej.  
Do okresu prowadzenia 
działalności gospodarczej  
nie wlicza się okresów 
zawieszenia działalności. 

2  pkt - podmiot prowadzi 
działalność na obszarze LSR 
powyżej 2 lat 
0 pkt - podmiot prowadzi 
działalność na obszarze LSR 
 do 2 lat  

KRS/CEIGD 

5. Doradztwo biura LGD 

Preferuje się wnioskodawców 
korzystających z doradztwa 
bezpośredniego w biurze LGD  
w zakresie przygotowania wniosku  
o przyznanie pomocy 

3  pkt – wnioskodawca korzystał  
z doradztwa LGD na etapie 
sporządzania wniosku 
0 pkt – wnioskodawca nie 
korzystał z doradztwa LGD 
 na etapie sporządzania wniosku 

 
Wpis w ewidencji 

prowadzonego doradztwa 

6. Promocja obszaru działania 
LGD „Bractwo Kuźnic” 

Preferuje się operacje, które promują 
obszar działania LGD z użyciem loga 
„Bractwo Kuźnic” 
 

5 pkt – operacja /projekt zawiera 
promocję LGD  
z wykorzystaniem loga „Bractwa 
Kuźnic” 
0 pkt – nie promuje LGD 

Wniosek o przyznanie 
pomocy 

 

7. Wysokość wkładu własnego 

Preferowane będą projekty 
zapewniające wyższy niż minimalny 
poziom wkładu własnego 
wnioskodawcy, wskazany 
w ogłoszeniu o naborze wniosków  
o udzielenie wsparcia 

3 pkt – więcej niż 5% 
2 pkt – od 2% do 5% 
1 pkt – od 1% do 1,99 % 
0 pkt – do 0,99 % 

Wniosek o przyznanie 
pomocy  

/Fiszka operacji 

8. Czas realizacji operacji 

Preferuje się operacje, których czas 
realizacji operacji od dnia podpisania 
umowy  nie przekracza: 
- 9 miesięcy 
- 12 miesięcy 

4 pkt – 9 miesiące 
2 pkt – 12 miesięcy 
0 pkt – powyżej 12 miesięcy 

Informacje zawarte  
we wniosku  

o przyznanie pomocy 
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9. Ochrona środowiska  
i przeciwdziałanie zmianom 
klimatu 

Kryterium premiuje projekty  
w których wnioskodawca przewidział 
i opisał  realizację w projekcie działań 
służących ochronie środowiska lub 
przeciwdziałanie zmianom klimatu. 
Zrealizowana operacja wpływa na 
ochronę środowiska poprzez 
wykorzystanie rozwiązań 
proekologicznych. 
Punkty są przyznawane na podstawie 
budżetu oraz specyfikacji 
planowanego do zakupu sprzętu np. 
maszyny, urządzenia, 
zmniejszającego emisję trujących 
substancji do środowiska,  
o mniejszym zużyciu energii. 

2 pkt - wnioskodawca przewidział 
i opisał  realizację w projekcie 
działań służących ochronie 
środowiska lub przeciwdziałanie 
zmianom klimatu. 
0 pkt - wnioskodawca  nie 
przewidział realizacji w projekcie 
działań służących ochronie 
środowiska lub przeciwdziałanie 
zmianom klimatu . 

Informacje zawarte  
we wniosku  

o przyznanie pomocy 

Maksymalnie  29 pkt ( minimalnie 15 pkt, aby otrzymać wsparcie) 
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Kryteria oceny i wyboru operacji grantowych 

KRYTERIUM: OPIS: PUNKTACJA: 
ŹRÓDŁO 

WERYFIKACJI 

1. Doświadczenie wnioskodawcy 

Preferuje się wnioskodawców 
posiadających doświadczenie  
w realizacji projektów pozyskiwaniu 
środków na realizację projektów 
finansowanych z PROW 

3 pkt – posiada doświadczenie  
0 pkt – nie posiada doświadczenia  

Kopia umowy 
dofinansowania  

wraz z dokumentami 
potwierdzającymi 

uzyskanie płatności 
(zlecenie płatności, wyciąg 

bankowy) 

2. Innowacyjność 

Preferuje się operacje o charakterze 
innowacyjnym.  
Innowacja rozumiana jest jako: 
- dostarczenie usług lub produktów 
- i/lub zrealizowanie inwestycji 
- i/lub wykorzystanie technologii  
w procesie produkcji/świadczenia 
usługi dotychczas nie znanych 
/stosowanych na obszarze 
gminy/LSR. 
Dla projektów grantowych: 
niestandardowe wykorzystanie w ramach 
operacji lokalnych zasobów 
(przyrodniczych, kulturalnych, 
społecznych itp.).  

3 pkt – projekt innowacyjny na 
obszarze LSR 
1 pkt – projekt jest innowacyjny  
na obszarze gminy 
0 pkt – projekt nie jest 
innowacyjny 

Wnioskodawca 
obligatoryjnie uzasadnia 

innowacyjność we wniosku 
o przyznanie pomocy  

oraz w pozostałej 
dokumentacji konkursowej. 

Udowodnienie 
innowacyjności będzie 

leżeć po stronie 
wnioskodawcy i wynikać 

ma z opisu; oceniany 
będzie brak lub istnienie 

innowacyjności. 

3. Rodzaj wnioskodawcy 
Preferowanym wnioskodawcą są 
NGO działające na terenie LGD.  

3 pkt - wnioskodawcą  jest 
organizacja pozarządowa  
0 pkt – wnioskodawcą nie jest 
organizacja pozarządowa   

Opis we wniosku  
o przyznanie pomocy 

4. Doradztwo biura LGD 

Preferuje się wnioskodawców 
korzystających z doradztwa 
bezpośredniego w biurze LGD  
w zakresie przygotowania wniosku  
o przyznanie pomocy 

3 pkt – wnioskodawca korzystał  
z doradztwa LGD na etapie 
sporządzania wniosku 
0 pkt – wnioskodawca nie 
korzystał z doradztwa LGD na 
etapie sporządzania wniosku 

 
Wpis w ewidencji 

prowadzonego doradztwa 

5. Promocja obszaru działania 
LGD „Bractwo Kuźnic” 
 

Preferuje się operacje, które promują 
obszar działania LGD z użyciem loga 
„Bractwo Kuźnic” 

5 pkt – operacja /projekt zawiera 
promocję LGD z wykorzystaniem 
loga „Bractwa Kuźnic” 
0 pkt – nie promuje LGD  

Wniosek o przyznanie 
pomocy 

 

6. Ochrona środowiska  
i przeciwdziałanie zmianom 
klimatu 

Kryterium premiuje projekty  
w których wnioskodawca przewidział 
i opisał  realizację w projekcie działań 
służących ochronie środowiska lub 
przeciwdziałanie zmianom klimatu. 
Zrealizowana operacja wpływa na 
ochronę środowiska poprzez 
wykorzystanie rozwiązań 
proekologicznych. 
Punkty są przyznawane na podstawie 
budżetu oraz specyfikacji 
planowanego do zakupu sprzętu np. 
maszyny, urządzenia, 
zmniejszającego emisję trujących 
substancji do środowiska,  
o mniejszym zużyciu energii. 

2 pkt - wnioskodawca przewidział 
i opisał  realizację w projekcie 
działań służących ochronie 
środowiska lub przeciwdziałanie 
zmianom klimatu. 
0 pkt - wnioskodawca nie 
przewidział realizacji w projekcie 
działań służących ochronie 
środowiska lub przeciwdziałanie 
zmianom klimatu . 

Informacje zawarte  
we wniosku  

o przyznanie pomocy 

Maksymalnie 19 pkt (minimalnie 10 pkt, aby otrzymać wsparcie) 
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Kryteria oceny i wyboru operacji własnych 

KRYTERIUM : OPIS : PUNKTACJA : 
ŹRÓDŁO 

WERYFIKACJI 

1. Doświadczenie wnioskodawcy 
Preferuje się wnioskodawców 
posiadających doświadczenie  
w realizacji projektów unijnych. 

2 pkt – posiada doświadczenie  
0 pkt – nie posiada doświadczenia  

Kopia umowy 
dofinansowania  

wraz z dokumentami 
potwierdzającymi 

uzyskanie płatności 
(zlecenie płatności, wyciąg 

bankowy) 

2. Rodzaj wnioskodawcy 
Preferowanym wnioskodawcą są 
NGO, których siedziba mieści się  
na terenie realizacji LSR  

5 pkt - wnioskodawcą  jest 
organizacja pozarządowa  
0 pkt – wnioskodawcą nie jest 
organizacja pozarządowa   

Opis we wniosku  
o przyznanie pomocy 

3. Promocja obszaru działania 
LGD „Bractwo Kuźnic” 

Preferuje się operacje, które promują 
obszar działania LGD z użyciem loga 
„Bractwo Kuźnic” 

 
5 pkt – operacja /projekt zawiera 
promocję LGD z wykorzystaniem 
loga „Bractwa Kuźnic” 
0 pkt – nie promuje LGD  

Wniosek o przyznanie 
pomocy 

4. Innowacyjność 

Preferuje się operacje o charakterze 
innowacyjnym.  
Innowacja rozumiana jest jako: 
- dostarczenie usług lub produktów 
- i/lub zrealizowanie inwestycji 
- i/lub wykorzystanie technologii  
w procesie produkcji/świadczenia 
usługi dotychczas nie znanych 
/stosowanych na obszarze 
gminy/LSR. 
Dla operacji własnych: nowe 
rozwiązania, które zaspakajają 
potrzeby społeczne i nowatorskie 
podejście w projekcie do wsparcia 
grup dewaforyzowanych. 
 

3 pkt – projekt innowacyjny  
na obszarze LSR 
1 pkt – projekt jest innowacyjny  
na obszarze gminy 
0 pkt – projekt nie jest 
innowacyjny 

Wnioskodawca 
obligatoryjnie uzasadnia 

innowacyjność  
we wniosku o przyznanie 
pomocy oraz w pozostałej 

dokumentacji konkursowej. 
Udowodnienie 

innowacyjności będzie 
leżeć po stronie 
wnioskodawcy  

i wynikać ma z opisu; 
oceniany będzie brak lub 
istnienie innowacyjności. 

 

5. Ukierunkowanie na 
zaspokojenie potrzeb grup 
defaworyzowanych określonych  
w LSR 

Preferowane są projekty 
przyczyniające się do zaspokojenia 
potrzeb osób z grupy 
defaworyzowanej  określonych  
w LSR:  
 Osoby w wieku 50+ 
 Osoby młode do 25 roku życia 
 Bezrobotni 
 Osoby zależne i ich opiekunowie 

4 pkt – projekt uwzględnia 
działania skierowane do grupy 
defaworyzowanej 
0 pkt - projekt nie uwzględnia 
działań skierowanych 
do grupy defaworyzowanej  

Opis we wniosku  
o przyznanie pomocy 

Maksymalnie 19 pkt (minimalnie 10 pkt, aby otrzymać wsparcie) 
 

                                                                      


