
Załącznik nr 11  

 

Lokalne kryteria wyboru operacji przez Radę LGD „Dolina Stobrawy” 

  

  

1.     Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

a)     podejmowanie działalności gospodarczej 

 
Lp. Kryterium lokalne Opis / potencjalne 

oddziaływanie 
Waga Punkty Wyjaśnienie 

1 Innowacyjność 

projektu 

Preferuje projekty innowacyjne,  

na terenie LGD. 

„Innowacja (innovation) to 

wdrożenie nowego produktu (wyrobu 

lub usługi) lub procesu, nowej 

metody marketingowej lub nowej 

metody organizacyjnej w praktyce 

gospodarczej, organizacji miejsca 

pracy lub stosunkach z otoczeniem.”
1
 

 

2  Projekt 

innowacyjny na 

terenie LGD  – 2 

pkt 

 

Projekt innowacyjny na terenie LGD , czyli 

na terenie 5 gmin: Kluczbork, Wołczyn, 

Lasowice Wielkie, Byczyna i Olesno. 

Uzasadnienie innowacyjności należy wpisać 

we wniosku w punkcie B.III. OPIS 

PLANOWANEJ OPERACJI 1.4 

Uzasadnienie zgodności z celami LSR i 

kryteriami wyboru operacji przez LGD.  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   

2 Wnioskodawca jest 

kobietą 
Preferuje się wnioskodawców 

kobiety, jako grupę defaworyzowaną, 

mające większe problemy na rynku 

pracy. 

1  tak – 2pkt.   

 nie – 0 pkt 

 

Dokument potwierdzający płeć,  to 

kserokopia dowodu tożsamości dołączona 

do wniosku.  



Kryterium mierzalne. 

 

3 Wnioskodawca jest 

kobietą posiadającą 

dzieci do 3 lat 

Preferuje się wnioskodawców 

kobiety,  posiadające dzieci do 3 lat, 

jako grupę defaworyzowaną, mające 

większe problemy na rynku pracy. 

Kryterium mierzalne. 

1  tak – 2pkt.   

 nie – 0 pkt 

Dokumentem potwierdzającym posiadanie 

dziecka do lat 3 jest jego odpis aktu 

urodzenia, który należy dołączyć do 

wniosku.  

4 Wnioskodawca jest 

osobą bezrobotną 

Preferuje się projekty realizowane 

przez osoby bezrobotne, jako grupę 

defaworyzowaną w kontekście 

dostępu do rynku pracy. 

Kryterium mierzalne. 

 

1  tak – 2pkt.   

 nie – 0 pkt 

 

Dokumentem potwierdzającym bycie osobą 

bezrobotną będzie zaświadczenie z 

Powiatowego Urzędu Pracy o statusie osoby 

bezrobotnej wydane nie wcześniej niż 

miesiąc przed dniem złożenia wniosku.  

5 Wnioskodawca jest w 

wieku poniżej 35 lat  

Preferuje się wnioskodawców z 

grupy  wiekowej poniżej 35 lat, 

mających większe problemy na rynku 

pracy, określonej w LSR jako grupa 

de faworyzowana.  

Kryterium mierzalne. 

 

1  tak – 2 pkt.   

 nie – 0 pkt 

 

Dokument potwierdzający wiek,  to 

kserokopia dowodu tożsamości dołączona 

do wniosku. 

6 Stopień wykorzystania 

lokalnych zasobów w 

projekcie 

Preferuje projekty wykorzystujące 

lokalna historię, tradycję, kulturę, 

walory przyrodnicze. 

1 W projekcie 

wykorzystuje się 

lokalne walory: 

 Przyrodnic

ze – 1 pkt 
 Kulturowe 

– 1 pkt 
 Historyczn

e – 1 pkt 

Stopień wykorzystania lokalnych zasobów w 

projekcie należy wyczerpująco opisać we 

wniosku w punkcie B.III. OPIS 

PLANOWANEJ OPERACJI 1.4 

Uzasadnienie zgodności z celami LSR i 

kryteriami wyboru operacji przez LGD. 

7 Doradztwo Preferowane są projekty, których 

wnioskodawcy : wzięli udział w 

spotkaniu informacyjno 

szkoleniowym, szkoleniu z 

przedsiębiorczości oraz skorzystali z 

doradztwa w biurze LGD.  

2  Wnioskodawca 

brał udział w 

spotkaniu 

informacyjno-

szkoleniowym – 

1 pkt 

 Wnioskodawca 

brał udział w z 

Punkty za doradztwo i uczestnictwo w 

szkoleniu oraz spotkaniu informacyjnym 

będą przyznawane na podstawie list 

obecności.  

 



przedsiębiorczoś

ci – 1 pkt 

 Wnioskodawca 

skorzystał z 

doradztwa w 

biurze LGD nie 

później niż 5 dni 

przed 

zakończeniem 

naboru.  – 1 pkt. 

Z punktowanego doradztwa można 

skorzystać jedynie do 15.12.2016r. 

Aby otrzymać punkty z doradztwa 

zapraszamy z wypełnionym wnioskiem, 

biznesplanem i załącznikami do ostatecznej 

weryfikacji.  

8 Wielkość miejscowości  

 

Preferuje operacje realizowane w 

miejscowościach zamieszkałych 

przez mniej niż 5 tys. mieszkańców 

1  Miejscowość 

jest mniejsza niż 

5 tys. 

mieszkańców – 

2 pkt. 

 Miejscowość ma 

5 tys. i więcej 

mieszkańców – 

0 pkt. 

Wielkość miejscowości należy wpisać  we 

wniosku w punkcie B.III. OPIS 

PLANOWANEJ OPERACJI 1.4 

Uzasadnienie zgodności z celami LSR i 

kryteriami wyboru operacji przez LGD.  

Weryfikacja nastąpi poprzez konsultacje z 

działem ewidencji ludności w 

poszczególnych gminach. 

Minimalna wymagana liczba punktów: 9 Maksymalna liczba punktów: 

23 

 

 

 

1.     Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

b)    rozwijanie działalności gospodarczej 

 
Lp. Kryterium 

lokalne 
dotyczące 
osoby fizycznej 

Kryterium lokalne 
dotyczące osoby 
prawnej 

Opis / potencjalne 
oddziaływanie 

Waga Punkty Wyjaśnienie 

1 Operacja jest 

połączona z 

podnoszeniem 

kompetencji. 

Operacja jest połączona z 

podnoszeniem 

kompetencji. 

Preferuje się operacje 

kompleksowe. Wzrost 

kompetencji zawodowych daje 

większe szanse trwałości efektu. 

Kryterium obiektywne i 

mierzalne. 

 

2  tak – 3 

pkt.   

 nie – 0 

pkt 

 

Wnioskodawca zaplanował 

specjalistyczne szkolenie dla 

siebie lub pracowników. 

Weryfikacja nastąpi na 

podstawie zestawienia 

rzeczowo-finansowego  



wniosku.  

2 Innowacyjność 

projektu 

Innowacyjność projektu. Preferuje projekty innowacyjne,  

na terenie LGD. 

„Innowacja (innovation) to 

wdrożenie nowego produktu 

(wyrobu lub usługi) lub procesu, 

nowej metody marketingowej 

lub nowej metody 

organizacyjnej w praktyce 

gospodarczej, organizacji 

miejsca pracy lub stosunkach z 

otoczeniem.”
1
 

 

2  Projekt 

innowacy

jny na 

terenie 

LGD  – 2 

pkt 

 

Projekt innowacyjny na terenie 

LGD , czyli na terenie 5 gmin: 

Kluczbork, Wołczyn, Lasowice 

Wielkie, Byczyna i Olesno. 

Uzasadnienie innowacyjności 

należy wpisać we wniosku w 

punkcie B.III. OPIS 

PLANOWANEJ OPERACJI 

1.4 Uzasadnienie zgodności z 

celami LSR i kryteriami wyboru 

operacji przez LGD.  

   

  

3 Wnioskodawca 

jest kobietą 

We władzach 

wnioskodawcy co najmniej 

50% stanowią kobiety. 

Preferuje się wnioskodawców 

kobiety, jako grupę 

defaworyzowaną, mające 

większe problemy na rynku 

pracy. 

Kryterium mierzalne. Kryterium 

adekwatne do diagnozy. 

1  tak – 

2pkt.   

 nie – 0 

pkt 

 

Osoba fizyczna: 

Dokument potwierdzający płeć,  

to kserokopia dowodu 

tożsamości dołączona do 

wniosku. 

Osoba prawna:  

Dokument potwierdzający 

osobowość prawną.  

4 Wnioskodawca 

jest kobietą 

posiadającą dzieci 

do 3 lat 

Wnioskodawca zatrudnia 

nie więcej niż 5 osób. 

Preferuje się wnioskodawców 

kobiety,  posiadające dzieci do 3 

lat, jako grupę defaworyzowaną, 

mające większe problemy na 

rynku pracy. 

Preferuje się osoby prawne 

zatrudniające mniej 

1  tak – 

2pkt.   

 nie – 0 

pkt. 

Osoba fizyczna: 

Dokumentem potwierdzającym 

posiadanie dziecka do lat 3 jest 

jego odpis aktu urodzenia, który 

należy dołączyć do wniosku.  

 



pracowników, jako rozwijające 

się podmioty. 

Kryterium mierzalne. Kryterium 

adekwatne do diagnozy. 

Osoba prawna:  

Weryfikacja na podstawie 

załącznika do wniosku B6 

 

5 Wnioskodawca 

jest w wieku 

poniżej 35 lat  

Wnioskodawca działa nie 

dłużej niż 3 lata 

Preferuje się wnioskodawców z 

grupy  wiekowej poniżej 35 lat, 

mających większe problemy na 

rynku pracy, określonej w LSR 

jako grupa de faworyzowana.  

Preferuje się osoby prawne 

działające krócej,  jako 

rozwijające się podmioty. 

Kryterium mierzalne. Kryterium 

adekwatne do diagnozy. 

1  tak – 2 

pkt.   

 nie – 0 

pkt. 

 

Osoba fizyczna: 

Dokument potwierdzający wiek,  

to kserokopia dowodu 

tożsamości dołączona do 

wniosku. 

Osoba prawna:  

Dokument potwierdzający 

osobowość prawną. 

6 Czy efektem 

realizacji operacji 

będzie utworzenie 

więcej niż 

jednego miejsca 

pracy? 

Czy efektem realizacji 

operacji będzie utworzenie 

więcej niż jednego miejsca 

pracy? 

Kryterium umożliwiające 

osiąganie celów i wskaźników 

LSR. 

2  tak – 2 

pkt. 

 nie – 0 

pkt. 

Weryfikacja na podstawie 

danych wpisanych w 

biznesplanie 

7 Realizacja 

operacji ma 

wpływ na 

sytuację grupy 

defaworyzowej na 

obszarze poprzez 

zatrudnienie.  

Realizacja operacji ma 

wpływ na sytuację grupy 

defaworyzowej na 

obszarze poprzez 

zatrudnienie. 

Preferowane będą operacje 

mające wpływ na sytuacje grup 

defaworyzowanych. 

Przez wpływ rozumiemy 

stworzenie poprzez operację 

miejsca pracy dla 

przedstawiciela grupy 

defaworyzowanej. 

Kryterium adekwatne do 

2  tak – 2 

pkt. 

 nie – 0 

pkt. 

Deklarację zatrudnienia osoby z 

grupy defaworyzowanej należy 

wpisać we wniosku w punkcie 

B.III. OPIS PLANOWANEJ 

OPERACJI 1.4 Uzasadnienie 

zgodności z celami LSR i 

kryteriami wyboru operacji 

przez LGD.  

Grupy defaworyzowane 

określone w Lokalnej Strategii 

Rozwoju, to: kobiety, osoby 



diagnozy. 

 

bezrobotne lub osoby do 35 

roku życia.   

  

8 Ochrona 

środowiska i 

przeciwdziałanie 

zmianom klimatu. 

Ochrona środowiska i 

przeciwdziałanie zmianom 

klimatu. 

Preferuje projekty stosujące 

rozwiązania przyczyniające się 

do ochrony środowiska i 

przeciwdziałaniu zmianom 

klimatu 

2  Wniosko

dawca 

zastosow

ał 

preferowa

ne 

rozwiąza

nie i 

stanowi 

ono 

powyżej 

10% 

budżetu 

projektu – 

2 pkt 

 Wniosko

dawca 

zastosow

ał 

preferowa

ne 

rozwiąza

nie i 

stanowi 

ono 

powyżej 

5% do 

10% 

budżetu 

projektu – 

1 pkt 

 Wniosko

dawca nie 

zastosow

Weryfikacja na podstawie 

danych wpisanych we wniosku, 

głównie w opisie operacji i 

zestawieniu rzeczowo-

finansowym.  



ał 

preferowa

na 

rozwiąza

ni lub 

stanowi 

ono do 

5% 

budżetu 

projektu - 

0 pkt.   

9 Intensywność 

wsparcia 
Intensywność wsparcia Preferuje projekty, w których 

przewidziano mniejszą 

intensywność wsparcia niż 

przewidziana w warunkach 

dostępu 

1  Wniosko

dawca 

wnioskuj

e o  

kwotę do 

100 tyś zł 

– 2 pkt. 

 Wniosko

dawca 

wnioskuj

e kwotę 

do 150 

tyś zł – 1 

pkt. 

 Wniosko

dawca 

wnioskuj

e kwotę 

powyżej 

150 tyś zł 

– 0 pkt. 

 

Weryfikacja i przyznanie 

punktów nastąpi na podstawie 

danych wpisanych we wniosku. 

10 Doradztwo Doradztwo Preferowane są projekty, 

których wnioskodawcy : wzięli 

udział w spotkaniu 

informacyjno szkoleniowym 

oraz skorzystali z doradztwa w 

2  Wniosko

dawca 

brał 

udział w 

spotkaniu 

Punkty za doradztwo i 

uczestnictwo w szkoleniu lub 

spotkaniu informacyjnym będą 

przyznawane na podstawie list 

obecności.  



biurze LGD.  informac

yjno-

szkolenio

wym – 1 

pkt 

 Wniosko

dawca 

skorzystał 

z 

doradztw

a w 

biurze 

LGD nie 

później 

niż 5 dni 

przed 

zakończe

niem 

naboru.  – 

1 pkt. 

Z punktowanego doradztwa 

można skorzystać jedynie do 

15.12.2016r. 

Aby otrzymać punkty z 

doradztwa zapraszamy z 

wypełnionym wnioskiem, 

biznesplanem i załącznikami do 

ostatecznej weryfikacji. 

11 Wielkość 

miejscowości  

 

Wielkość miejscowości Preferuje operacje realizowane 

w miejscowościach 

zamieszkałych przez mniej niż 5 

tys. mieszkańców 

1  Miejscow

ość jest 

mniejsza 

niż 5 tys. 

mieszkań

ców – 2 

pkt. 

 Miejscow

ość ma 5 

tys. i 

więcej 

mieszkań

ców – 0 

pkt. 

Wielkość miejscowości należy 

wpisać  we wniosku w punkcie 

B.III. OPIS PLANOWANEJ 

OPERACJI 1.4 Uzasadnienie 

zgodności z celami LSR i 

kryteriami wyboru operacji 

przez LGD.  

Weryfikacja nastąpi poprzez 

konsultacje z działem ewidencji 

ludności w poszczególnych 

gminach. 

 Minimalna wymagana liczba punktów: 14 Maksymalna liczba 

punktów: 36 

 

 


