
Poniżej przedstawiono kryteria wyboru operacji w ramach PROW . Zakresy 

tematyczne:   infrastruktura drogowa w zakresie włączenia społecznego; infrastruktura 

turystyczna, rekreacyjna  i kulturalna; dziedzictwo lokalne    

 

L.P. KRYTERIA WYBORU  OPERACJI W RAMACH  PROW 

 

Zakresy tematyczne:   infrastruktura drogowa w zakresie 

włączenia społecznego; infrastruktura turystyczna, 

rekreacyjna i kulturalna; dziedzictwo lokalne 

Punktacja 

1.  

Miejsce zamieszkania/siedziba instytucji/siedziba 

prowadzonej działalności znajduje się na obszarze LGD 

(przez okres min. 2 lata przed dniem złożenia wniosku o 

dofinansowanie)  

Uwagi: weryfikacja na podstawie wniosku/załącznika do 

wniosku. 

0 albo 10 

2. Wnioskodawca (bądź pracownik wnioskodawcy 

odpowiedzialny za napisanie wniosku, zatrudniony w jego 

instytucji ) brał udział w szkoleniu organizowanym przez 

LGD Dorzecza Zgłowiączki poświęconemu danemu 

konkursowi 

Uwagi: Weryfikacja na podstawie listy obecności. 

0 albo 5 

3. Operacja jest realizowana w miejscowości zamieszkałej 

przez mniej niż 5 tys. mieszkańców w przypadku operacji 

w zakresie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, 

kulturalnej lub drogowej gwarantującej spójność 

terytorialną w zakresie włączenia społecznego  

 

0 albo 5 

4. Do wniosku załączono dokumenty potwierdzające założone 

koszty, m.in. kosztorys/y inwestorski/e, oferta/y, fakturę/y 

dla każdego z zaplanowanych wydatków 

0 albo 5 

5. Realizacja operacji wpływa  na zaspokajanie  potrzeb 

grupy defaworyzowanej określonej w LSR ze względu na 

dostęp do rynku pracy 

Uwagi: Przez zaspokajanie potrzeb rozumiemy stworzenie 

poprzez operacje  warunków dla grupy defaworyzowanej, 

ułatwiających jej dostęp do rynku pracy.          

Uwagi : weryfikacja na podstawie informacji zawartych we 

wniosku, załącznika 

0 albo 15 



6. Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu . 

Wyjaśnienie:  Wnioskodawca opisał we wniosku 

zaplanowane działania i narzędzia które wpłyną na 

realizację danego kryterium. 

Uwagi:  Przeciwdziałanie zmianom klimatu zachodzi 

poprzez wykonywanie usług za pomocą technologii, 

maszyn, urządzeń i sprzętu ograniczających niekorzystne 

oddziaływanie na środowisko naturalne. W przypadku 

organizacji wykonywania usług, zastosowane będą 

rozwiązania służące oszczędności energii, wody w sposób 

niskoemisyjny (nie będą punktowane operacje zakładające 

tylko rozwiązania w postaci zainstalowania oświetlenia 

energooszczędnego). 

0 albo 5 

7. 
Wnioskodawca w opisie operacji zawarł informacje                  

o promocji projektu i LGD                                                   

Uwagi: Preferowane będą operacje, które  dane kryterium 

będą realizowały poprzez stronę internetową, prasę  

0 albo 5 

8. Wnioskodawca (bądź pracownik wnioskodawcy 

odpowiedzialny za napisanie wniosku, zatrudniony w jego 

instytucji ) brał udział w doradztwie organizowanym przez 

LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach danego naboru 

Uwagi: Weryfikacja na podstawie listy 

0 albo 5 

9. 
Operacja dotyczy wprowadzenia nowych lub 

udoskonalonych usług turystycznych  

0 albo 10 

10. 
Operacja przyczyni się do osiągnięcia wskaźników 

zawartych w LSR (co najmniej 1 wskaźnika produktu i co 

najmniej jednego wskaźnika rezultatu) oraz przyczyni się 

do osiągnięcia celów zawartych w LSR ( co najmniej 1 celu 

ogólnego i szczegółowego)  

0  albo 5  

 

 

Poniżej przedstawiono kryteria wyboru operacji w ramach PROW .  

Zakres tematyczny:  Podejmowanie działalności gospodarczej 

L.P. KRYTERIA WYBORU  OPERACJI W RAMACH  

PROW  

               Podejmowanie działalności gospodarczej 

Punktacja 

1.  

Miejsce zameldowania nieprzerwanie na pobyt stały lub 

czasowy na obszarze LGD (min. 2 lata przed dniem 

złożenia wniosku o dofinansowanie)  

Uwagi: weryfikacja na podstawie wniosku i załącznika do 

wniosku. 

   0 albo 10 



2. Wnioskodawca brał udział w szkoleniu organizowanym 

przez LGD Dorzecza Zgłowiączki poświęconemu danemu 

konkursowi 

Uwagi: Weryfikacja na podstawie listy. 

   0albo 5 

3. Projekt zakłada utworzenie firmy z zakresu branż: 

- strefa produkcyjna – w wyniku operacji powstaje nowy 

produkt materialny 

- opieki nad osobami starszymi ( z wyłączeniem usług 

jednoosobowych) 

- zdrowotne i prozdrowotne (świadczenia medyczne) 

- budownictwa 

- remontów i naprawy samochodów i sprzętu rolniczego  

-  budownictwa drogowego i urządzania terenów 

- dostarczania internetu szerokopasmowego 

 

Wyjaśnienie: kryterium jest spełnione gdy wniosek 

dotyczy utworzenia firmy z zakresu wskazanych branż  

  0 albo 20 

4. Wnioskodawca  pochodzi z grupy  defaworyzowanej 

wskazanej  w LSR 

0 albo 10 

5. Do wniosku załączono dokumenty potwierdzające 

założone koszty, m.in. kosztorys/y inwestorski/e,  ofertę/y, 

fakturę/y dla każdego z zaplanowanych wydatków 

0 albo 5 

6. Realizacja operacji spowoduje powstanie nowych miejsc 

pracy* przy otrzymaniu kwoty premii w wysokości  

50 000,00 PLN:  

0,20 

- 2 miejsca pracy i powyżej  20 

- 1 miejsce pracy    0 

Informacje: 

*Samozatrudnienie traktowane jest jako powstanie jednego miejsca 

pracy ; 

*Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  lub spółdzielczej umowy o 

pracę na okres zgodny z Rozporządzeniem (tj. Podejmowanie  

działalności gospodarczej –  utrzymanie miejsca pracy przez co najmniej 

2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej) 

7. Wnioskodawca brał udział w doradztwie organizowanym 

przez LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach danego 

naboru 

Uwagi: Weryfikacja na podstawie listy 

0 albo 5 

8. 
Operacja dotyczy wprowadzenia nowych lub 

udoskonalonych usług turystycznych  

0 albo 5 

9. 
Wnioskodawca w opisie operacji zawarł informacje o 

promocji projektu i LGD 

Uwagi: Preferowane będą operacje, które  dane 

kryterium będą realizowały poprzez stronę internetową, 

prasę 

0 albo 5 



10. 
Operacja przyczyni się do osiągnięcia wskaźników 

zawartych w LSR (co najmniej 1 wskaźnika produktu i co 

najmniej jednego wskaźnika rezultatu) oraz przyczyni się 

do osiągnięcia celów zawartych w LSR ( co najmniej 1 

celu ogólnego i szczegółowego) 

0 albo 5  

 

 

Poniżej przedstawiono kryteria wyboru operacji w ramach PROW .  

Zakres tematyczny:  Rozwijanie działalności gospodarczej 

 

L.P. KRYTERIA WYBORU  OPERACJI W RAMACH  

PROW – Rozwijanie działalności gospodarczej  

Punktacja 

1.  

Wnioskodawca posiada siedzibę lub dodatkowe miejsce 

prowadzenia działalności na obszarze LGD  przez okres  

min. 2 lata przed dniem złożenia wniosku o 

dofinansowanie 

 

Uwagi: Wnioskodawca powinien załączyć kserokopię 

dokumentów potwierdzających miejsce prowadzenia 

działalności 

0 albo 10 

2. Wnioskodawca (bądź pracownik wnioskodawcy 

odpowiedzialny za napisanie wniosku, zatrudniony w jego 

instytucji /firmie) brał udział w szkoleniu organizowanym 

przez LGD Dorzecza Zgłowiączki poświęconemu danemu 

konkursowi. 

Uwagi: Weryfikacja na podstawie listy  

0 albo 5 

3. Wnioskodawca  pochodzi z grupy  defaworyzowanej 

wskazanej w LSR 

0 albo 10 

4. Do wniosku załączono dokumenty potwierdzające 

założone koszty, m.in. kosztorys/y inwestorski/e, ofertę/y, 

fakturę/y dla każdego z zaplanowanych wydatków 

0 albo 5 

5. Realizacja operacji spowoduje powstanie ( w przeliczeniu 

na pełne etaty średnioroczne) nowych miejsc pracy*:  

0, 5,10,15 

- powyżej 3 miejsc pracy    15 

- powyżej 2 miejsc pracy do 3 miejsc pracy włącznie 10 

- powyżej 1 miejsca pracy do 2 miejsc pracy włącznie  5 

- 0 - 1 miejsce pracy    

  

0 

Informacje: 

*Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  lub spółdzielczej umowy o 

pracę na okres zgodny z Rozporządzeniem (tj. Rozwijanie działalności – 

utrzymanie miejsca pracy  przez  co najmniej 3 lata od wypłaty płatności 

końcowej )  



6. Wnioskodawca (bądź pracownik wnioskodawcy 

odpowiedzialny za napisanie wniosku, zatrudniony w jego 

instytucji ) brał udział w doradztwie organizowanym 

przez LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach danego 

naboru 

Uwagi: Weryfikacja na podstawie listy 

0 albo 5 

7. 
Wnioskodawca w opisie operacji zawarł informacje o 

promocji projektu i LGD 

Uwagi: Preferowane będą operacje, które  dane 

kryterium będą realizowały poprzez stronę internetową, 

prasę 

0 albo 5 

8. 
Operacja dotyczy wprowadzenia nowych lub 

udoskonalonych usług turystycznych  

0 albo 5 

9. Projekt dotyczy następujących branż: 

- strefa produkcyjna – w wyniku operacji powstaje nowy 

produkt materialny 

- opieki nad osobami starszymi ( z wyłączeniem usług 

jednoosobowych) 

- zdrowotne i prozdrowotne (świadczenia medyczne) 

- budownictwa 

- remontów i naprawy samochodów i sprzętu rolniczego  

- budownictwa drogowego i urządzania terenów 

- dostarczania internetu szerokopasmowego 

Wyjaśnienie: Kryterium jest spełnione gdy projekt 

dotyczy przynajmniej jednej ze wskazanych branż 

0 albo 20 

10. Operacja przyczyni się do osiągnięcia wskaźników 

zawartych w LSR (co najmniej 1 wskaźnika produktu i co 

najmniej jednego wskaźnika rezultatu) oraz przyczyni się 

do osiągnięcia celów zawartych w LSR ( co najmniej 1 

celu ogólnego i szczegółowego) 

0 albo 5 

 

 

Poniżej przedstawiono kryteria wyboru operacji w ramach RPO – działania w ramach 

gminnych programów rewitalizacji 

 

L.P. KRYTERIA WYBORU  OPERACJI W RAMACH  RPO – 

działania w ramach gminnych programów rewitalizacji 

Punktacja 

1.  

Siedziba wnioskodawcy znajduje się na obszarze LGD 

Dorzecza Zgłowiączki 

0 albo 5 



2. Wnioskodawca (bądź pracownik wnioskodawcy 

odpowiedzialny za napisanie wniosku, zatrudniony w jego 

instytucji ) brał udział w szkoleniu organizowanym przez 

LGD Dorzecza Zgłowiączki poświęconemu danemu 

konkursowi 

Uwagi: Weryfikacja na podstawie listy 

0 albo 5 

3. Wnioskodawca (bądź pracownik wnioskodawcy 

odpowiedzialny za napisanie wniosku, zatrudniony w jego 

instytucji ) brał udział w doradztwie organizowanym przez 

LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach danego naboru 

Uwagi: Weryfikacja na podstawie listy 

0 albo 5 

4. Do wniosku załączono dokumenty potwierdzające założone 

koszty, m.in. kosztorys/y inwestorski/e,  ofertę/y, fakturę/y 

dla każdego z zaplanowanych wydatków 

0 albo 5 

5. Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu. 

Wyjaśnienie:  Wnioskodawca opisał we wniosku 

zaplanowane działania i narzędzia które wpłyną na 

realizację danego kryterium. 

Uwagi:  Przeciwdziałanie zmianom klimatu zachodzi 

poprzez wykonywanie usług za pomocą technologii, 

maszyn, urządzeń i sprzętu ograniczających niekorzystne 

oddziaływanie na środowisko naturalne. W przypadku 

organizacji wykonywania usług, zastosowane będą 

rozwiązania służące oszczędności energii, wody w sposób 

niskoemisyjny (nie będą punktowane operacje zakładające 

tylko rozwiązania w postaci zainstalowania oświetlenia 

energooszczędnego). 

0 albo 5 

6. 
Wnioskodawca w opisie operacji zawarł informacje o 

promocji projektu i LGD 

Uwagi: Preferowane będą operacje, które  dane kryterium 

będą realizowały poprzez stronę internetową, prasę 

0 albo 5 

7. 
Operacja przyczyni się do dostosowania obiektów do 

potrzeb osób niepełnosprawnych lub z ograniczoną 

mobilnością ruchową 

0 albo 10 

8. 
Operacja przyczyni się do osiągnięcia wskaźników 

zawartych w LSR (co najmniej 1 wskaźnika produktu i co 

najmniej jednego wskaźnika rezultatu) oraz przyczyni się 

do osiągnięcia celów zawartych w LSR ( co najmniej 1 celu 

ogólnego i szczegółowego) 

0 albo 5 

 

Poniżej przedstawiono kryteria wyboru operacji w ramach RPO   

Zakres tematyczny -Wsparcie  mikro i małych przedsiębiorstw 



 

L.P. KRYTERIA WYBORU  OPERACJI W RAMACH  RPO   

Wsparcie  mikro i małych przedsiębiorstw 

Punktacja 

1.  

Grantobiorca posiada siedzibę lub dodatkowe miejsce 

prowadzenia działalności na obszarze LGD  przez okres  

min. 2 lata przed dniem złożenia wniosku o 

dofinansowanie 

 

Uwagi: Grantobiorca powinien załączyć kserokopię 

dokumentów potwierdzających miejsce prowadzenia 

działalności 

0 albo 10 

2. Grantobiorca (bądź pracownik grantobiorcy 

odpowiedzialny za napisanie wniosku, zatrudniony w jego 

instytucji /firmie) brał udział w szkoleniu organizowanym 

przez LGD Dorzecza Zgłowiączki poświęconemu danemu 

konkursowi. 

Uwagi: Weryfikacja na podstawie listy  

0 albo 5 

3. Grantobiorca pochodzi z grupy  defaworyzowanej 

wskazanej w LSR 

0 albo 10 

4. Do wniosku załączono dokumenty potwierdzające 

założone koszty, m.in. kosztorys/y inwestorski/e, ofertę/y, 

fakturę/y dla każdego z zaplanowanych wydatków 

0 albo 5 

5. Realizacja operacji spowoduje powstanie ( w przeliczeniu 

na pełne etaty średnioroczne) nowych miejsc pracy*:  

 5,10,15 

- powyżej 3 miejsc pracy    15 

- powyżej 2 miejsc pracy do 3 miejsc pracy włącznie 10 

- 1 miejsce pracy 5 

Informacje: 

*Zachowanie trwałości projektu przez okres 3 lat od momentu 

całkowitego  zakończenia realizacji projektu  

6. Wartość projektu wynosi: 0,5,10 

- poniżej 80 000,00 PLN 10 

-  80 000,00 -   89 999,99 PLN 5 

-  90 000,00 -  100 000,00 PLN 0 

7. Grantobiorca (bądź pracownik grantobiorcy 

odpowiedzialny za napisanie wniosku, zatrudniony w jego 

instytucji ) brał udział w doradztwie organizowanym 

przez LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach danego 

naboru 

Uwagi: Weryfikacja na podstawie listy 

0 albo 5 

8. 
Grantobiorca w opisie operacji zawarł informacje o 

promocji projektu i LGD 

Uwagi: Preferowane będą operacje, które  dane 

kryterium będą realizowały poprzez stronę internetową, 

prasę 

0 albo 5 



9. 
Operacja dotyczy wprowadzenia nowych lub 

udoskonalonych usług turystycznych  

0 albo 5 

10. Projekt dotyczy następujących branż: 

- strefa produkcyjna – w wyniku operacji powstaje nowy 

produkt materialny 

- opieki nad osobami starszymi ( z wyłączeniem usług 

jednoosobowych) 

- zdrowotne i prozdrowotne (świadczenia medyczne) 

- budownictwa 

- remontów i naprawy samochodów i sprzętu rolniczego  

-  budownictwa drogowego i urządzania terenów 

- dostarczania internetu szerokopasmowego 

Wyjaśnienie: Kryterium jest spełnione gdy projekt 

związany jest z przynajmniej jedną ze wskazanych branż 

0 albo 20 

11. Operacja przyczyni się do osiągnięcia wskaźników 

zawartych w LSR (co najmniej 1 wskaźnika produktu i co 

najmniej jednego wskaźnika rezultatu) oraz przyczyni się 

do osiągnięcia celów zawartych w LSR ( co najmniej 1 

celu ogólnego i szczegółowego) 

0 albo 5  

 

 

 Poniżej przedstawiono kryteria wyboru grantów w ramach RPO   Oś 11  

 

L.P. KRYTERIA WYBORU  GRANTÓW 

w ramach RPO Oś 11 

 

Punktacja 

1.  

Siedziba podmiotu znajduje się na obszarze LGD (przez 

okres min. 1 rok przed dniem złożenia mikrograntu).  

Uwagi: weryfikacja na podstawie wniosku/załącznika do 

wniosku. 

0 albo 10 

2. Operacja jest realizowana przez : 0, 5 

- organizację pozarządową 5 

- inne podmioty 0 

3. Grantobiorca(bądź pracownik grantobiorcy/przedstawiciel 

organizacji odpowiedzialny za napisanie wniosku) brał 

udział w szkoleniu organizowanym przez LGD Dorzecza 

Zgłowiączki poświęconemu danemu konkursowi 

Uwagi: Weryfikacja na podstawie listy obecności. 

0 albo 5 

4. Do wniosku załączono dokumenty potwierdzające założone 

koszty, m.in. kosztorys/y inwestorski/e, oferta/y, fakturę/y 

dla każdego z zaplanowanych wydatków 

0 albo 5 



5. Grantobiorca posiada doświadczenie w aplikowaniu                   

o środki zewnętrzne*  

*Uwagi: np. PROW, PO RYBY, POKL,  FIO 

Weryfikacja: Załącznik do wniosku-  kserokopia umowy 

0 albo 10 

6. Grantobiorca w opisie operacji zawarł informacje                  

o promocji projektu i LGD                                                   

Uwagi: Preferowane będą operacje, które  dane kryterium 

będą realizowały poprzez stronę internetową, prasę 

0 albo 5 

7. Grantobiorca(bądź pracownik grantobiorcy/przedstawiciel 

organizacji odpowiedzialny za napisanie wniosku) brał 

udział w doradztwie organizowanym przez LGD Dorzecza 

Zgłowiączki w ramach danego naboru 

Uwagi: Weryfikacja na podstawie listy 

0 albo 5 

8. Operacja przyczyni się do osiągnięcia wskaźników 

zawartych w LSR (co najmniej 1 wskaźnika produktu i co 

najmniej jednego wskaźnika rezultatu) oraz przyczyni się 

do osiągnięcia celów zawartych w LSR ( co najmniej 1 celu 

ogólnego i szczegółowego) 

0 albo 5  

 

 

Poniżej przedstawiono kryteria wyboru operacji – tryb konkursowy  RPO   Oś 11  

 

L.P. KRYTERIA WYBORU  OPERACJI 

TRYB KONKURSOWY  RPO OŚ 11 

 

Punktacja 

1.  

Siedziba podmiotu znajduje się na obszarze LGD (przez 

okres min. 2 LAT  przed dniem założenia wniosku).  

Uwagi: weryfikacja na podstawie wniosku/załącznika do 

wniosku. 

0 albo 10 

2. Operacja jest realizowana przez : 0, 5 

- organizację pozarządową 5 

- inne podmioty 0 

3. Wnioskodawca (bądź pracownik wnioskodawcy/ 

przedstawiciel organizacji) brał udział w szkoleniu 

organizowanym przez LGD Dorzecza Zgłowiączki 

poświęconemu danemu konkursowi 

Uwagi: Weryfikacja na podstawie listy obecności. 

0 albo 5 

 

4. Do wniosku załączono dokumenty potwierdzające założone 

koszty, m.in. kosztorys/y inwestorski/e, oferta/y, fakturę/y 

dla każdego z zaplanowanych wydatków 

0 albo 5 

5. Wnioskodawca posiada doświadczenie w aplikowaniu                   

o środki zewnętrzne*  

*Uwagi: np. PROW, PO RYBY, POKL,  FIO 

Weryfikacja: Załącznik do wniosku-  kserokopia umowy 

0 albo 10 



6. Wnioskodawca w opisie operacji zawarł informacje                  

o promocji projektu i LGD                                                   

Uwagi: Preferowane będą operacje, które  dane kryterium 

będą realizowały poprzez stronę internetową, prasę 

0 albo 5 

7. Wnioskodawca (bądź pracownik wnioskodawcy / 

przedstawiciel organizacji) brał udział w doradztwie 

organizowanym przez LGD Dorzecza Zgłowiączki w 

ramach danego naboru 

Uwagi: Weryfikacja na podstawie listy 

0 albo 5 

8. Operacja przyczyni się do osiągnięcia wskaźników 

zawartych w LSR (co najmniej 1 wskaźnika produktu i co 

najmniej jednego wskaźnika rezultatu) oraz przyczyni się 

do osiągnięcia celów zawartych w LSR ( co najmniej 1 celu 

ogólnego i szczegółowego) 

0 albo 5  

 

 

 


