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Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach wdrażania LSR przez Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania 

I. Podejmowanie Działalności Gospodarczej. 

1. Status wnioskodawcy 1. Preferowane będą operacje mające na celu podejmowanie działalności przez 
grupy defaworyzowane określone w LSR w szczególności: 

✓ długotrwale bezrobotne (pozostająca w rejestrze PUP łącznie przez 
okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem 
okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych) 

✓ niepełnosprawne - pracujące i nie pracujące, posiadające orzeczenie  
o niepełnosprawności.  

✓ osoby 50+ - pozostające w rejestrze PUP , które na dzień składania 
wniosku o przyznanie  pomocy mają ukończone 50 lat.  

✓ osoby do 25 roku życia – pozostające w rejestrze PUP. Na dzień 
składania wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyły 25 lat.  

2. Osoby bezrobotne – pozostające w rejestrze PUP na dzień składania wniosku 
o przyznanie  pomocy, niezakwalifikowane do żadnej z grup 
defaworyzowanych określonych w LSR.  
 

 

➢ Wnioskodawca jest osobą zakwalifikowaną do Grupy 

defaworyzowanej określonej w LSR - 2 pkt  

 

➢ Osoby bezrobotne – 1 pkt.  

 

➢ Pozostali wnioskodawcy -  0 pkt. 

 

 

 

2. Doświadczenie 

wnioskodawcy 

Wnioskodawca posiada odpowiednie kwalifikacje/doświadczenie/wykształcenie  

w odniesieniu do rodzaju planowanej działalności. Weryfikacja nastąpi  na podstawie 

wniosku oraz  załączników. Uzyskanie punktów w tym kryterium będzie możliwe po 

przedłożeniu przynajmniej jednego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje/ 

doświadczenie/ wykształcenie  tj. zaświadczenia o ukończeniu kursów, świadectwa 

ukończenia szkoły/szkolenia, dyplomy, świadectwa pracy, referencje. 

 

➢ Wnioskodawca posiada doświadczenie, kwalifikacje  

i wykształcenie zgodne z profilem działalności - 2 pkt. 

 

➢ Wnioskodawca posiada wykształcenie  i kwalifikacje lub 

doświadczenie i wykształcenie lub doświadczenie  

i kwalifikacje  zgodne z profilem działalności - 1 pkt. 

 

➢ Brak doświadczenia - 0 pkt. 

3. Utworzenie miejsca 

pracy w ramach 

wdrażania operacji LSR 

Preferowane będą operacje zakładające utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy  

w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie . 

  

1 miejsce pracy = 1 pełny etat średniorocznie  

Operacja zakłada utworzenie: 
 
➢ Dodatkowo co najmniej 1 miejsce pracy – 2 pkt.  

 
➢ Samozatrudnienie – 0 pkt.  
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4 Dodatkowe utworzenie 
miejsc pracy  

1. Preferowane są operacje jeżeli Wnioskodawca w ramach tworzenia miejsc 
pracy zatrudni min. 1 osobę z grup defaworyzowanych tj.:  

✓ osoby długotrwale bezrobotne -  pozostające w rejestrze PUP 
łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat,  
z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania 
zawodowego dorosłych. 

✓ osoby niepełnosprawne – pracujące i nie pracujące, posiadające 
orzeczenie o niepełnosprawności.  

✓ osoby 50+ - pozostające w rejestrze PUP, które na dzień składania 
wniosku o przyznanie  pomocy mają ukończone 50 lat.  

✓ osoby do 25 roku życia – pozostające w rejestrze PUP. Na dzień 
składania wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyły 25 lat.  

2. Osoby bezrobotne (1 pkt.) – pozostające w rejestrze PUP na dzień składania 
wniosku o przyznanie  pomocy, niezakwalifikowane do żadnej z grup 
defaworyzowanych określonych w LSR.  

 
 

 

➢ Wnioskodawca przewiduje zatrudnienie osoby z grup 

defaworyzowanych określonych w LSR – 2 pkt. 

➢ Wnioskodawca przewiduje zatrudnienie osoby bezrobotnej 

niezakwalifikowanej do grupy defaworyzowanej określonej 

w LSR – 1 pkt.  

 

➢ Wnioskodawca nie przewiduje zatrudnienia osób 

bezrobotnych i z grup defaworyzowanych określonych  

w LSR – 0 pkt.  

5 Rodzaj preferowanej 
działalności  

Kryterium preferuje operacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej  
w zakresie turystyki z wyłączeniem agroturystyki.  
W tym kryterium zostaną przyznane punkty jeżeli operacja zakłada rozwiązania 
innowacyjne.  
 
Nie dotyczy działania „Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego 
produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi”   
 

Główną lub przeważającą działalnością są:  
 
➢ Usługi turystyczne (noclegi, gastronomia, przewodnictwo, 

inne usługi stanowiące ofertę dla turystów – 1 pkt.  
 

➢  Pozostałe – 0 pkt.  

6. 
 
 
 
 

Korzystanie ze wsparcia 

oferowanego przez 

BLGD. 

Kryterium preferuje operacje do realizacji przez Wnioskodawców, którzy  

w trakcie przygotowywania wniosku o wsparcie skorzystali ze szkoleń, spotkań 

informacyjnych, indywidulanego doradztwa oferowanego przez BLGD*. 

 

*Indywidualne doradztwo polega na przesłaniu formie elektronicznej lub osobistym 

dostarczeniu do Biura BLGD w pełni wypełnionej dokumentacji konkursowej (wniosek, 

biznesplan, załączniki BLGD) w wyznaczonym terminie.  

➢ Wnioskodawca korzystał z indywidualnego doradztwa  
i szkolenia/spotkania informacyjnego – 2 pkt.  

 
➢ Wnioskodawca nie skorzystał ze wsparcia oferowanego 

przez BLGD - 0 pkt.  
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7 Ochrona środowiska lub 

klimatu 

Kryterium preferuje operacje, które przyczynią się do ochrony środowiska lub 

przeciwdziałają zmianom klimatu. Przeciwdziałanie zmianom klimatu następuje poprzez 

wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu ograniczających 

niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne. Przy wykonywaniu usług 

zastosowane będą rozwiązania służące oszczędności zasobów, energii, wody, w sposób 

niskoemisyjny.  

 

➢ Operacja uwzględnia zastosowanie rozwiązań przyjaznych 
dla środowiska  lub klimatu - 1 pkt. 

 
➢ Operacja nie uwzględnia zastosowanie rozwiązań 

przyjaznych dla środowiska  lub klimatu - 0 pkt. 

8 Innowacyjność operacji Z analizy obszaru wynika, iż szansą na jego rozwój są innowacyjne rozwiązania.  

Innowacyjność oznacza powstanie nowej usługi/produktu/towaru, dotychczas 

nieoferowanego na obszarze objętym LSR; zastosowanie nowych sposobów organizacji 

lub zarządzania, wcześniej niestosowanych na obszarze objętym LSR; nowatorskim 

wykorzystaniu lokalnych zasobów i surowców, wcześniej nie stosowanym na obszarze 

LSR;  nowym sposobie zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju; 

upowszechnieniu lub wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-

komunikacyjnych. 

➢ Operacja jest innowacyjna dla całego obszaru objętego LSR 
-  2 pkt. 

 
➢ Operacja jest innowacyjna dla poszczególnej części obszaru 

np. Gminy - 1 pkt. 
 
➢ Operacja nie jest innowacyjna - 0 pkt. 
 

9 Wykorzystanie lokalnych  

produktów rolnych 

 

Preferowane będą operacje oparte o lokalne produkty rolne wytwarzane na obszarze 

objętym LSR – dotyczy działania „Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa 

lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi”   

➢ Podstawę działalności stanowią lokalne produkty  
rolne – 6 pkt. 

 
➢ Operacja będzie powiązana z wykorzystywaniem 

produktów  rolnych  - 3 pkt. 
 
➢ Brak wykorzystania lokalnych produktów  

rolnych     – 0 pkt. 

 

Maksymalna liczba punktów: 14 -  „Podejmowanie działalności gospodarczej” 

Maksymalna liczba punktów: 19 - „Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi”  

Minimalna liczba punktów:  5 – „Podejmowanie działalności gospodarczej”  

Minimalna liczba punktów: 7 „Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi”  
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II. Rozwijanie działalności gospodarczej 

1. Ilość utworzonych nowych miejsc 
pracy 

Preferowane będą operacje zakładające utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy 
w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie.  
 
1 miejsce pracy = 1 pełny etat średniorocznie 

Operacja zakłada utworzenie: 
➢ Powyżej 3 miejsc pracy – 4 pkt.  

➢ 3 miejsca pracy – 3 pkt.  

➢ 2 miejsca pracy – 2 pkt. 

➢ 1 miejsce pracy-  1 pkt. 

2 Dodatkowe utworzenie miejsc 
pracy  

1. Preferowane są operacje jeżeli Wnioskodawca w ramach tworzenia 
miejsc pracy zatrudni min. 1 osobę z grup defaworyzowanych 
określonych w LSR tj.:  

✓ osoby długotrwale bezrobotne -  pozostające w rejestrze PUP 
łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 
lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania 
zawodowego dorosłych. 

✓ osoby niepełnosprawne – pracujące i nie pracujące, 
posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.  

✓ osoby 50+ - pozostające w rejestrze PUP, które na dzień 
składania wniosku o przyznanie  pomocy mają ukończone 50 
lat.  

 

➢ Wnioskodawca przewiduje zatrudnienie osoby  

z grup defaworyzowanych określonych w LSR  

– 2 pkt. 

 

➢ Wnioskodawca przewiduje zatrudnienie osoby 

bezrobotnej niezakwalifikowanej do grupy 

defaworyzowanej określonej w LSR – 1 pkt.  

 

➢ Wnioskodawca nie przewiduje zatrudnienia osób 

bezrobotnych i z grup defaworyzowanych 

określonych w LSR – 0 pkt.  
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✓ osoby do 25 roku życia – pozostające w rejestrze PUP. Na 
dzień składania wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyły 
25 lat.  

2. Osoby bezrobotne – pozostające w rejestrze PUP na dzień składania 
wniosku o przyznanie  pomocy, niezakwalifikowane do żadnej z grup 
defaworyzowanych określonych w LSR.  

 
 

3 Rodzaj preferowanej działalności Kryterium preferuje operacje związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej w zakresie turystyki z wyłączeniem agroturystyki.  
W tym kryterium zostaną przyznane punkty jeżeli operacja zakłada rozwiązania 
innowacyjne.  
 
 
Nie dotyczy działania „Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa 
lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi”   

Główną lub przeważającą działalnością są:  
 

➢ Usługi turystyczne (noclegi, gastronomia, 
przewodnictwo, inne usługi stanowiące 
ofertę dla turystów – 1 pkt.  
 

➢  Pozostałe – 0 pkt.  

4. Doświadczenie Wnioskodawcy Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze 

podobnym do operacji, którą zamierza realizować lub posiada zasoby 

odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować lub posiada 

kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować 

jeżeli jest osobą fizyczną lub wykonuje działalność odpowiednia do przedmiotu 

operacji, którą zamierza realizować. Warunek konieczny do spełnienia zgodnie 

 z zapisami rozporządzenia.  

Wnioskodawca: 
➢ Posiada zasoby/kwalifikacje lub wykonuje 

działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, 
która zamierza realizować –  2 pkt.  
 

➢ Posiada doświadczenie w realizacji projektów  
o charakterze podobnym do operacji, którą 
zamierza realizować –  1 pkt.   

5 Korzystanie ze wsparcia 
oferowanego przez BLGD. 

Kryterium preferuje operacje do realizacji przez Wnioskodawców, którzy  

w trakcie przygotowywania wniosku o wsparcie skorzystali ze szkoleń, spotkań 

informacyjnych, indywidulanego doradztwa oferowanego przez BLGD*. 

 

*Indywidualne doradztwo polega na przesłaniu formie elektronicznej lub 

osobistym dostarczeniu do Biura BLGD w pełni wypełnionej dokumentacji 

konkursowej (wniosek, biznesplan, załączniki BLGD) w wyznaczonym terminie.  

➢ Wnioskodawca korzystał z indywidulanego 
doradztwa i szkolenia/spotkania informacyjnego 
– 2 pkt.  

 
➢ Wnioskodawca nie skorzystał ze wsparcia 

oferowanego przez BLGD - 0 pkt.  
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6 Ochrona środowiska lub klimatu Kryterium preferuje operacje, które przyczynią się do ochrony środowiska lub 

przeciwdziałają zmianom klimatu. Przeciwdziałanie zmianom klimatu następuje 

poprzez wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu 

ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne. Przy 

wykonywaniu usług zastosowane będą rozwiązania służące oszczędności 

zasobów, energii, wody, w sposób niskoemisyjny.  

 

➢ Operacja uwzględnia zastosowanie rozwiązań 
przyjaznych dla środowiska  lub klimatu - 1 pkt. 

 
➢ Operacja nie uwzględnia zastosowanie rozwiązań 

przyjaznych dla środowiska  lub klimatu - 0 pkt. 

7. Innowacyjność operacji Z analizy obszaru wynika, iż szansą na jego rozwój są innowacyjne rozwiązania.  

Innowacyjność oznacza powstanie nowej usługi/produktu/towaru, dotychczas 

nieoferowanego na obszarze objętym LSR; zastosowanie nowych sposobów 

organizacji lub zarządzania, wcześniej niestosowanych na obszarze objętym LSR; 

nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów i surowców, wcześniej nie 

stosowanym na obszarze LSR;  nowym sposobie zaangażowania lokalnej 

społeczności w proces rozwoju; upowszechnieniu lub wykorzystaniu 

nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych. 

➢ Operacja jest innowacyjna dla całego obszaru 
objętego LSR -  2 pkt. 

 
➢ Operacja jest innowacyjna dla poszczególnej 

części obszaru np. Gminy - 1 pkt. 
 
➢ Operacja nie jest innowacyjna - 0 pkt. 
 

8. Wkład własny 
 

Preferowane będą operacje, które zakładają większy wkład własny 

Wnioskodawcy, niż minimalny określony w LSR.( Minimalny wkład 30%) 

 

Operacja zakłada wkład własny w wysokości: 
➢ Powyżej 60% - 4 pkt. 

➢ Powyżej 50 do 60% - 3 pkt.  

➢ Powyżej 40 do 50% - 2 pkt.  

➢ Powyżej 30 do 40% - 1 pkt. 

➢ 30% - 0 pkt. 

 

Maksymalna liczba punktów: 18 

Minimalna liczba punktów:  7 
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III. Kryteria dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych oraz pozostałych podmiotów  

1. Grupy docelowe Preferowane będą operacje skierowane do osób z grup defaworyzowanych 

określonych w LSR tj. : 

1. Osoby poniżej 25 roku życia (bezrobotne) - tworzenie warunków do 
podejmowania działalności gospodarczej przez młodych m.in. poprzez 
preferencje punktowe w kryteriach oceny operacji. Organizacja  
i dofinansowanie szkoleń w deficytowych zawodach zwiększą szanse 
młodych na rynku pracy. Jak również udział tych osób w działaniach 
promujących i aktywizujących społeczeństwo. 

2. Osoby starsze (seniorzy 60+) - zaplanowane w ramach celu II, III i IV. 
Będzie obejmowało zajęcia/warsztaty/szkolenia dla seniorów 
ukierunkowane m.in. na ekologię i zmianę złych nawyków codziennych 
oraz udział w działaniach promujących obszar LSR  
i  aktywizujących mieszkańców.  

3. Osoby długotrwale bezrobotne- wsparcie dla osób długotrwale 
bezrobotnych zostało zaplanowane w ramach celu I i III LSR.  
W ramach celu I dodatkowo punktowane będą działania podejmowane 

➢ Projekt skierowany będzie do więcej niż 2 grup 
defaworyzowanych określonych w LSR – 3 pkt. 
 

➢ Projekt skierowany jest do 2 grup 
defaworyzowanych określonych w LSR – 2 pkt. 
 

➢ Projekt skierowany do jednej grupy 
defaworyzowanej określonej w LSR –  1 pkt.  

 
➢ Projekt skierowany do innej grupy docelowej  

– 0 pkt. 
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przez osoby bezrobotne, a w przypadku gdy operacją będzie rozwijanie 
działalności gospodarczej, premiowana będzie deklaracja 
przedsiębiorcy o zatrudnieniu osoby bezrobotnej.  
W ramach celu III przewidziano działania komunikacyjne takie jak: 
spotkania w Powiatowych Urzędach Pracy, udział w targach pracy na 
obszarze BLGD, szkolenia i doradztwo. 

4. Osoby niepełnosprawne - w ramach wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych, przewidziane są działania mające na celu 
dostosowanie obiektów kultury oraz infrastruktury turystycznej  
i rekreacyjnej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto 
przewidziane są szkolenia, warsztaty zgodnie z celem III LSR oraz udział 
w działaniach promujących i aktywizujących społeczeństwo. 

5. Osoby 50+ (bezrobotne) w ramach celu I dodatkowo punktowane 
będą działania podejmowane przez osoby bezrobotne. W ramach celu 
II, III i IV przewidziano działania komunikacyjne, aktywizujące 
społeczeństwo oraz promujące obszar LSR. 

 

2 Wzrost atrakcyjności obszaru LSR Preferuje się operacje skierowane na rozwój funkcji rekreacyjnych, społecznych, 

aktywizujących, promocyjnych obszaru LSR. Kryterium mierzalne i adekwatne 

do diagnozy.  Rekreacja rozumiana jako forma działania wybrana dobrowolnie 

przez człowieka ze względu na osobiste zainteresowania dla odpoczynku, 

rozrywki lub rozwoju własnej osobowości; podejmowana poza obowiązkami 

zawodowymi, społecznymi domowymi, w czasie wolnym od pracy 

➢ Operacja przyczynia się do wzrostu  atrakcyjności 
obszaru LSR – 1 pkt. 

 
➢ Operacja nie przyczynia się do wzrostu  

atrakcyjności obszaru LSR – 0 pkt. 

3 Promowanie ochrony środowiska  
lub klimatu 

Kryterium preferuje operacje, które przyczynią się do promocji ochrony 
środowiska/klimatu lub zostaną zastosowane rozwiązania mające pozytywny 
wpływ na środowisko lub przeciwdziałają zmianom klimatu . Przeciwdziałanie 
zmianom klimatu następuje poprzez wykonywanie usług za pomocą 
technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu ograniczających niekorzystne 
oddziaływanie na środowisko naturalne. Przy wykonywaniu usług zastosowane 
będą rozwiązania służące oszczędności zasobów, energii, wody, w sposób 
niskoemisyjny.  

➢ Operacja uwzględnia promowanie rozwiązań 
przyjaznych dla środowiska lub klimatu – 1 pkt. 
 

➢ Operacja nie uwzględnia promowanie rozwiązań 
przyjaznych dla środowiska lub klimatu - 0 pkt. 

4 Innowacyjność operacji Innowacyjność oznacza zastosowanie, wykorzystanie nowej 
usługi/produktu/towaru, dotychczas nieoferowanego na obszarze objętym LSR; 
zastosowanie nowych sposobów organizacji lub zarządzania, wcześniej 
niestosowanych na obszarze objętym LSR; nowatorskim wykorzystaniu 
lokalnych zasobów i surowców, wcześniej nie stosowanym na obszarze LSR;  

➢ Operacja jest innowacyjna dla całego obszaru 
objętego LSR - 2 pkt. 

 
➢ Operacja jest innowacyjna dla poszczególnej 

części obszaru np. Gminy - 1 pkt. 
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nowym sposobie zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju;  
upowszechnieniu lub wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-
komunikacyjnych. 
 

 
➢ Operacja nie jest innowacyjna- 0 pkt. 
 

5 Korzystanie ze wsparcia 

oferowanego przez BLGD. 

Kryterium preferuje operacje do realizacji przez Wnioskodawców, którzy  

w trakcie przygotowywania wniosku o wsparcie skorzystali ze szkoleń, spotkań 

informacyjnych, indywidulanego doradztwa oferowanego przez BLGD*. 

 

*Indywidualne doradztwo polega na przesłaniu formie elektronicznej lub 

osobistym dostarczeniu do Biura BLGD w pełni wypełnionej dokumentacji 

konkursowej (wniosek, biznesplan, załączniki BLGD) w wyznaczonym terminie.  

➢ Wnioskodawca korzystał z indywidulanego 
doradztwa i szkolenia/ spotkania informacyjnego 
– 2 pkt.  

 
➢ Wnioskodawca nie skorzystał ze wsparcia 

oferowanego przez BLGD - 0 pkt.  

6 Wykorzystanie zasobów obszaru 

objętego LSR                     

Preferuje się operacje związane z lepszym wykorzystaniem zasobów: 

przyrodniczo-krajobrazowych, zasobów historyczno-kulturowych, aktywności 

społecznej, kulturalnej lub gospodarczej mieszkańców . Kryterium jest 

adekwatne do diagnozy i analizy SWOT, ponieważ wspiera mocne strony 

obszaru LGD – dziedzictwo kulturowe, historyczne i społeczne LGD świadczące 

 o specyfice obszaru objętego LSR oraz przeciwdziała słabym stronom, czyli: 

ograniczona możliwość rozwoju zainteresowań, mała liczba mieszkańców 

(procentowo) zaangażowanych społecznie, Uboga oferta spędzania czasu 

wolnego (młodzieży i ludzi starszych).  

➢ Operacja przyczyni się do wsparcia więcej niż  
1 mocnej strony obszaru LSR w ramach analizy 
SWOT ujętej w LSR -  2 pkt. 

 
➢ Operacja przyczyni się do wsparcia  

1 mocnej strony w ramach analizy SWOT ujętej  
w LSR -  1 pkt. 

 
➢ Operacja nie przyczyni się do wykorzystania 

zasobów LSR - 0 pkt 

7 Promocja operacji  Kryterium preferuje operacje, które będą promowane na obszarze LSR jak 

również przyczynią się do jej promocji poza regionem. Np. informacja prasowa 

w prasie ponadregionalnej, radio, strona www, portale informacyjne. 

Punkty przyznaje się jeżeli forma promocji lub treść przekazu uwzględni 

informacje o BLGD oraz o finansowaniu z funduszy EFRROW 

 

➢ Operacja będzie promowana na obszarze LSR 
oraz poza jego regionem -  2 pkt. 
 

➢ Operacja będzie promowana  na obszarze 
objętym LSR.- 1 pkt 

 
➢ Brak promocji  - 0 pkt 
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8 Miejsca przeprowadzenia operacji* Preferuje się realizację operacji w zakresie infrastruktury turystycznej, 

rekreacyjnej, kulturalnej w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. 

mieszkańców  

 

➢ Miejscowość w której będzie realizowana 
operacja jest zamieszkała przez mniej niż 5 tys. 
osób - 2 pkt. 

 
➢ Miejscowość w której będzie realizowana 

operacja jest zamieszkała przez więcej niż 5 tys. 
osób - 1 pkt. 
 

 

Maksymalna liczba punktów : 15* - dotyczy infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. 

Minimalna liczba punktów 6* - dotyczy infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. 

Maksymalna liczba punktów: 13 

Minimalna liczba punktów: 5  

 

 

 

 

IV. Kryteria wyboru operacji grantowych 

1. Realizacja operacji przyczyni się do 
lepszego wykorzystania zasobów 
obszaru objętego LSR                                                   

Preferuje się operacje związane z lepszym wykorzystaniem zasobów: 
przyrodniczo-krajobrazowych, zasobów historyczno-kulturowych, 
aktywności społecznej, kulturalnej lub gospodarczej mieszkańców.. 
Kryterium jest adekwatne diagnozy i analizy SWOT, ponieważ wspiera mocne 
strony obszaru LGD – dziedzictwo kulturowe, historyczne i społeczne LGD 
świadczące o specyfice obszaru objętego LSR oraz przeciwdziała słabym 
stronom, czyli: ograniczona możliwość rozwoju zainteresowań, mała liczba 
mieszkańców (procentowo) zaangażowanych społecznie, Uboga oferta 
spędzania czasu wolnego (młodzieży i ludzi starszych). 

➢ Operacja przyczyni się do wsparcia więcej niż 1 
mocnej strony obszaru LSR w ramach analizy SWOT 
ujętej w LSR- 5 pkt. 

 
➢ Operacja przyczyni się do wsparcia min. 1 mocnej 

strony w ramach analizy SWOT ujętej w LSR  
- 3 pkt. 

 
➢ Operacja nie przyczyni się do  wykorzystania 

zasobów LSR - 0 pkt 

2. Rodzaj podmiotu ubiegającego się 
o przyznanie pomocy. 

Preferuje się wnioski składane przez organizacje pozarządowe, działające z 

własnej inicjatywy na rzecz interesu publicznego i niedziałające dla 

osiągnięcia zysku. 

➢ Organizacja pozarządowa/ pozostałe podmioty 
 – 5 pkt.               
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➢ Jednostki Sektora Finansów Publicznych – 3 pkt. 

3. Innowacyjny charakter operacji Premiowane będą operacje zakładające: 

-powstanie nowej usługi/produktu, dotychczas nieoferowanego na obszarze 

objętym LSR; 

-zastosowanie nowych sposobów organizacji lub zarządzania, wcześniej 

niestosowanych na obszarze objętym LSR;  

-nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów i surowców, wcześniej nie 

stosowanym na obszarze LSR;  

-nowym sposobie zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju;  

-upowszechnieniu lub wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-

komunikacyjnych. 

Na podstawie analizy SWOT i diagnozy obszaru szczególnie premiowane 

będą operacje realizowane w obszarach priorytetowych: w obszarze ochrony 

środowiska lub przeciwdziałania zmianom klimatycznym, lub zwalczania 

ubóstwa lub włączenia społecznego 

➢ Operacja jest innowacyjna dla całego obszaru 
objętego LSR - 6 pkt. 

 
➢ Operacja jest innowacyjna dla poszczególnej części 

obszaru np. Gminy - 3 pkt. 
 
➢ Operacja nie jest innowacyjna - 0 pkt. 
 

4. Realizacja operacji ma wpływ na 

przynajmniej jedną z grup 

defaworyzowanych: osoby 
długotrwale bezrobotne, osoby 
niepełnosprawne, osoby starsze 

 

Preferowane będą operacje mające wpływ na przynajmniej jedną z grup 

docelowych 

Kryterium adekwatne do analizy diagnozy. 

➢ Operacja ma wpływ na 2 lub więcej grup 
defaworyzowanych - 5 pkt. 

 
➢ Operacja ma wpływ na 1 grupę defaworyzowaną 

- 3 pkt. 
 
➢ Operacja nie ma wpływu na Grupy defaworyzowane 

-  0 pkt. 
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5. Korzystanie ze wsparcia 
oferowanego przez BLGD. 

Kryterium preferuje operacje do realizacji przez Wnioskodawców, którzy  

w trakcie przygotowywania wniosku o wsparcie skorzystali ze szkoleń, 

kursów, doradztwa oferowanego przez BLGD. 

➢ Wnioskodawca korzystał z więcej niż 1 formy 

wsparcia doradczego  świadczonego przez BLGD: 

indywidualne doradztwo/ kurs/ szkolenie/ 

spotkanie informacyjne - 5pkt. 

 

➢ Wnioskodawca korzystał z 1 formy wsparcia 

doradczego  świadczonego przez BLGD: 

indywidualne doradztwo/ kurs/ szkolenie/ 

spotkanie informacyjne - 3pkt. 

 

➢ Wnioskodawca nie skorzystał z pomocy doradczej  

i szkoleniowej oferowanej przez BLGD -0 pkt. 

6. Promocja obszaru LSR  oraz 
promocja  poza regionem 

Kryterium preferuje operacje, które będą promowały obszar LSR jak również 

przyczynią się do promocji poza regionem. Np. informacja prasowa w prasie 

ponadregionalnej, radio, strona www, portale informacyjne 

➢ Obszar będzie promowany na obszarze LSR oraz 
poza jego regionem - 4 pkt. 
 

➢ Obszar będzie promowany  na obszarze objętym LSR. 
- 2 pkt 

 
➢ Operacja nie przewiduje promocji obszaru - 0 pkt 

 

Razem: 30 punktów 

Minimum punktów do zdobycia: 14 

 

Uwaga: W ramach poszczególnych kryteriów, nie należy sumować punktów. 

 

 


