
Załącznik nr 11 

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów 

Przedsięwzięcie Kryterium Opis Punktacja 

1.1.1 
Rozwój ogólnodostępnej 

infrastruktury społecznej 

Wpływ operacji na 

osiągnięcie wskaźników w 

LSR 

Preferuje operacje przyczyniające się do osiągnięcia 

wskaźników zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju 

0 - brak 

1 - niewielki 

2 - średni 

3 - znaczny 

Poziom zaangażowania 

społeczności lokalnej w 

realizację operacji 

Preferuje operacje przewidujące zaangażowanie 

społeczności lokalnych w przygotowanie i realizację 

operacji 

0 – brak zaangażowania 

1 – zaangażowanie ograniczone 

2 – zaangażowanie znaczne 

Stopień przygotowania 

operacji do realizacji  

Preferuje operacje obciążone małym ryzykiem 

niepowodzenia projektu (kompletność wniosku i 

załączników: ważne pozwolenie na budowę/zgłoszenie, 

poprawny kosztorys inwestorski, zgodę 

właścicieli/współwłaścicieli na realizację operacji, inne 

wymagane zgody i pozwolenia, inne wymagane 

załączniki).  

0 – wniosek i załączniki niekompletne 

(poważne uchybienia) 

1 – brak jednego lub błędy w załącznikach 

(wniosek i załączniki z uchybieniami) 

2 – posiada zasadnicze zgody i decyzje 

(niewielkie uchybienia we wniosku i 

załącznikach) 

3 – posiada wszystkie wymagane decyzje i 

zgody, wniosek i załączniki kompletne 

(dopuszczalne niewielkie uchybienia 

formalne) 

Zasoby, doświadczenie i 

kwalifikacje wnioskodawcy 

Preferuje wnioskodawców doświadczonych w 

obszarach, których dotyczą projekty, zapewniających 

sprawną i z dużym prawdopodobieństwem skuteczną 

realizację operacji 

0 – bez  
1 – ograniczone 
2 – wystarczające 
3 – znaczne 



Innowacyjność operacji Preferuje operacje zawierające innowacyjne,  

niestandardowe lub pro-ekologiczne rozwiązania 

konstrukcyjne, technologiczne, architektoniczne lub/i 

partycypacyjne wykorzystanie powstałej infrastruktury 

(współpraca międzysektorowa służąca realizacji celów 

inwestycji, wykorzystanie potencjału obiektu) 

0 – nie zawiera 

1 – operacja innowacyjna w skali gminy 

2 – operacja innowacyjna w skali obszaru 

WLGD 

3 - operacja innowacyjna w skali 

województwa 

4 - operacja innowacyjna w skali kraju 

Zastosowanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu 

Preferuje operacje uwzględniające zastosowanie 

rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub 

klimatu 

0 – nie zawiera 

1 – zawiera   

Wielkość miejscowości Preferuje operacje realizowane w miejscowościach 

zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców 

0 – operacja realizowana w miejscowości 

zamieszkałej przez więcej niż 5 tys. 

mieszkańców 

1 - operacja realizowana w miejscowości 

zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. 

mieszkańców 

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji określone minimalną liczbą punktów  5 punktów 

1.1.2 

Utrzymanie lub tworzenie 

nowych miejsc pracy w 

ramach rozwoju 

ogólnodostępnej 

infrastruktury społecznej 

Wpływ operacji na 

osiągnięcie wskaźników w 

LSR 

Preferuje operacje przyczyniające się do osiągnięcia 

wskaźników zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju 

0 - brak 

1 - niewielki 

2 - średni 

3 - znaczny 

Poziom zaangażowania 

społeczności lokalnej w 

realizację operacji 

Preferuje operacje przewidujące zaangażowanie 

społeczności lokalnych w przygotowanie i realizację 

operacji 

0 – brak zaangażowania 

1 – zaangażowanie ograniczone 

2 – zaangażowanie znaczne 



Stopień przygotowania 

operacji do realizacji  

Preferuje operacje obciążone małym ryzykiem 

niepowodzenia projektu (kompletność wniosku i 

załączników: ważne pozwolenie na budowę/zgłoszenie, 

poprawny kosztorys inwestorski, zgodę 

właścicieli/współwłaścicieli na realizację operacji, inne 

wymagane zgody i pozwolenia, inne wymagane 

załączniki).  

0 – wniosek i załączniki niekompletne 

(poważne uchybienia) 

1 – brak jednego lub błędy w załącznikach 

(wniosek i załączniki z uchybieniami) 

2 – posiada zasadnicze zgody i decyzje 

(niewielkie uchybienia we wniosku i 

załącznikach) 

3 – posiada wszystkie wymagane decyzje i 

zgody, wniosek i załączniki kompletne 

(dopuszczalne niewielkie uchybienia 

formalne) 

Zasoby, doświadczenie i 

kwalifikacje wnioskodawcy 

Preferuje wnioskodawców doświadczonych w 

obszarach, których dotyczą projekty, zapewniających 

sprawną i z dużym prawdopodobieństwem skuteczną 

realizację operacji 

0 – bez  
1 – ograniczone 
2 – wystarczające 
3 – znaczne 

Innowacyjność operacji Preferuje operacje zawierające innowacyjne,  

niestandardowe lub pro-ekologiczne rozwiązania 

konstrukcyjne, technologiczne, architektoniczne lub/i 

partycypacyjne wykorzystanie powstałej infrastruktury 

(współpraca międzysektorowa służąca realizacji celów 

inwestycji, wykorzystanie potencjału obiektu) 

0 – nie zawiera 

1 – operacja innowacyjna w skali gminy 

2 – operacja innowacyjna w skali obszaru 

WLGD 

3 - operacja innowacyjna w skali 

województwa 

4 - operacja innowacyjna w skali kraju 

Zastosowanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu 

Preferuje operacje uwzględniające zastosowanie 

rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub 

klimatu 

0 – nie zawiera 

1 – zawiera   

Wielkość miejscowości Preferuje operacje realizowane w miejscowościach 

zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców 

0 – operacja realizowana w miejscowości 

zamieszkałej przez więcej niż 5 tys. 

mieszkańców 

1 - operacja realizowana w miejscowości 

zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. 

mieszkańców 



Generowanie miejsc pracy Preferuje operacje zakładające utworzenie lub 

utrzymanie większej niż wymagana liczby miejsc pracy 

0 - utworzenie lub utrzymanie 

wymaganej liczby miejsc pracy  

+ 1 punkt za każde dodatkowe utworzone 

lub utrzymane miejsce pracy 

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji określone minimalną liczbą punktów 6 punktów 

2.1.1 
Zakładanie nowej 

działalności gospodarczej 

Wpływ operacji na 

osiągnięcie wskaźników w 

LSR 

Preferuje operacje przyczyniające się do osiągnięcia 

wskaźników zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju 

0 - brak 

1 - niewielki 

2 - średni 

3 - znaczny 

Stopień przygotowania 

operacji do realizacji  

Preferuje operacje obciążone małym ryzykiem 

niepowodzenia projektu (kompletność wniosku i 

załączników: ważne pozwolenie na budowę/zgłoszenie, 

poprawny kosztorys inwestorski, zgodę 

właścicieli/współwłaścicieli na realizację operacji, inne 

wymagane zgody i pozwolenia, inne wymagane 

załączniki).  

0 – wniosek i załączniki niekompletne 

(poważne uchybienia) 

1 – brak jednego lub błędy w załącznikach 

(wniosek i załączniki z uchybieniami) 

2 – posiada zasadnicze zgody i decyzje 

(niewielkie uchybienia we wniosku i 

załącznikach) 

3 – posiada wszystkie wymagane decyzje i 

zgody, wniosek i załączniki kompletne 

(dopuszczalne niewielkie uchybienia 

formalne) 

Generowanie miejsc pracy Preferuje operacje zakładające utworzenie większej niż 

wymagana liczby miejsc pracy 

0 - utworzenie wymaganej liczby miejsc 

pracy  

+ 1 punkt za każde dodatkowe utworzone 

miejsce pracy 

Innowacyjność operacji Preferuje operacje zawierające innowacyjne 

rozwiązania - wprowadzenie nowego produktu, usługi, 

procesu, metody marketingowej, modelu 

organizacyjnego w przedsiębiorstwie 

0 – nie zawiera 

1 – operacja innowacyjna w skali gminy 

2 – operacja innowacyjna w skali obszaru 

WLGD 

3 - operacja innowacyjna w skali 

województwa 

4 - operacja innowacyjna w skali kraju 



Zastosowanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu 

Preferuje operacje uwzględniające zastosowanie 

rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub 

klimatu 

0 – nie zawiera 

1 – zawiera   

Wykorzystanie lokalnych 
produktów rolnych 

Preferuje operacje realizowane przez podmioty 
zakładające działalność, której podstawę będą stanowiły 
lokalne produkty rolne (wytwarzane na obszarze WLGD)  

0 – nie przewiduje 
1 – zakłada wykorzystanie 

Zaspokajanie potrzeb grup 

defaworyzowanych  

Preferuje operacje ukierunkowane na zaspokojenie 

potrzeb grup defaworyzowanych ze względu na dostęp 

do rynku pracy, określonych w LSR: bezrobotni, 

niepełnosprawni, osoby w wieku 50+, osoby w wieku do 

30 lat   

0 – wnioskodawca nie należy do żadnych 

z grup defaworyzowanych lub w 

przypadku osób prawnych żaden ze 

wspólników/udziałowców nie należy do 

żadnej z grup  

1 - wnioskodawca należy do jednej z grup 

defaworyzowanych lub w przypadku osób 

prawnych co najmniej jeden ze 

wspólników/udziałowców należy do 

jednej z grup 

+ 1 punkt za przynależność do drugiej lub 

każdej następnej grupy defaworyzowanej  

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji określone minimalną liczbą punktów 5 punktów 

2.1.2 
Rozwój istniejących 

przedsiębiorstw 

Wpływ operacji na 

osiągnięcie wskaźników w 

LSR 

Preferuje operacje przyczyniające się do osiągnięcia 

wskaźników zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju 

0 - brak 

1 - niewielki 

2 - średni 

3 - znaczny 

Stopień przygotowania 

operacji do realizacji  

Preferuje operacje obciążone małym ryzykiem 

niepowodzenia projektu (kompletność wniosku i 

załączników: ważne pozwolenie na budowę/zgłoszenie, 

poprawny kosztorys inwestorski, zgodę 

właścicieli/współwłaścicieli na realizację operacji, inne 

wymagane zgody i pozwolenia, inne wymagane 

załączniki).  

0 – wniosek i załączniki niekompletne 

(poważne uchybienia) 

1 – brak jednego lub błędy w załącznikach 

(wniosek i załączniki z uchybieniami) 

2 – posiada zasadnicze zgody i decyzje 

(niewielkie uchybienia we wniosku i 

załącznikach) 

3 – posiada wszystkie wymagane decyzje i 

zgody, wniosek i załączniki kompletne 

(dopuszczalne niewielkie uchybienia 

formalne) 



Procedura ustalania lub zmiany kryteriów:  

Kryteria zostały opracowane równolegle z LSR oraz przyjęte uchwałą Walnego Zebrania Członków WLGD. 

Uwarunkowania i potrzeby związane z wdrażaniem LSR mogą ewoluować w czasie, co będzie mogło powodować potrzebę zmiany lub pewnej modyfikacji kryteriów wyboru. 

Procedura zmiany kryteriów została sformułowana już na etapie opracowania LSR, stwarzając gwarancje ewentualnego uruchomienia w przyszłości swoistego mechanizmu 

naprawczego w sytuacji, gdyby np. zaproponowane początkowo zestawy kryteriów selekcji nie przynosiły oczekiwanych rezultatów lub wręcz w niekorzystny sposób 

wpływały na realizację LSR. 

Propozycje zmiany kryteriów wyboru mogą składać członkowie WLGD, partnerzy lub potencjalni wnioskodawcy. Podmioty te zgłaszają pisemną propozycję zmian wraz ze 

szczegółowym uzasadnieniem. Propozycje te są omawiane na najbliższym posiedzeniu Rady. Uprawnieni do wystąpienia z formalnym wnioskiem o zmianę kryteriów są: 

Zarząd WLGD, grupa co najmniej 5 członków Rady lub Prezydium Rady. W przypadku przyjęcia wniosku przez Radę propozycja zmian kryteriów jest poddawana pod 

konsultacje społeczne. Po przeprowadzeniu konsultacji Rada ostatecznie formułuje treść zmiany oraz przygotowuje projekt stosownej uchwały na Walne Zebranie Członków 

i przekazuje go Zarządowi wraz z wnioskiem o zwołanie WZC. W przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków Zarząd występuje do Samorządu 

Województwa o akceptację zmian.  

W przypadku zmiany kryteriów wyboru będą one obowiązywać dla naborów wniosków ogłoszonych po dniu zatwierdzenia tych zmian. 

Generowanie miejsc pracy Preferuje operacje zakładające utworzenie większej niż 

wymagana liczby miejsc pracy 

0 - utworzenie wymaganej liczby miejsc 

pracy  

+ 1 punkt za każde dodatkowe utworzone 

miejsce pracy 

Innowacyjność operacji Preferuje operacje zawierające innowacyjne 

rozwiązania - wprowadzenie nowego produktu, usługi, 

procesu, metody marketingowej, modelu 

organizacyjnego w przedsiębiorstwie 

0 – nie zawiera 

1 – operacja innowacyjna w skali gminy 

2 – operacja innowacyjna w skali obszaru 

WLGD 

3 - operacja innowacyjna w skali 

województwa 

4 - operacja innowacyjna w skali kraju 

Zastosowanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu 

Preferuje operacje uwzględniające zastosowanie 

rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub 

klimatu 

0 – nie zawiera 

1 – zawiera   

Zaspokajanie potrzeb grup 

defaworyzowanych  

Preferuje operacje ukierunkowane na zaspokojenie 

potrzeb grup defaworyzowanych ze względu na dostęp 

do rynku pracy, określonych w LSR: bezrobotni, 

niepełnosprawni, osoby w wieku 50+, osoby w wieku do 

30 lat   

0 – wnioskodawca nie jest przedsiębiorcą 

społecznym  

1 - wnioskodawca jest przedsiębiorcą 

społecznym 

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji określone minimalną liczbą punktów 5 punktów 


