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ZAŁĄCZNIK NR 3  
 
Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR  
i wyboru operacji: 

1. Procedura wyboru projektów przez LGD „Dziedzictwo i Rozwój”, 
2. Karta oceny zgodności operacji z LSR wraz z instrukcją wypełniania, 
3. Karty oceny zgodności operacji wg kryterium lokalnego wraz z instrukcją 

wypełniania. 
 
  

1. Procedura wyboru projektów przez LGD „Dziedzictwo i Rozwój” przebiega według określonych 
etapów: 

 
 I.  Ustalenie terminu naboru wniosków oraz ogłoszenie naboru 
II.  Przyjmowanie wniosków przez LGD 
III. Ocena merytoryczna, która składa się z: 

a) oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju, 
b) oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami przyjętymi przez LGD. 

 IV. Podjęcie uchwał. 
 
W ramach realizacji LSR, po zatwierdzeniu jej przez samorząd województwa, LGD wybiera projekty do 

realizacji w ramach środków przyznanych na realizację strategii. 
 Beneficjent przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie może korzystać z bezpłatnej pomocy 
zatrudnionego w tym celu pracownika Biura LGD. 

 
Etap I 

Ustalenie terminu naboru wniosków oraz ogłoszenie naboru 
1. Podjecie decyzji przez zarząd LGD w sprawie rozpoczęcia naboru wniosków o pomoc w ramach środków 

przewidzianych na realizację LSR. 
 

2. Wystąpienie z wnioskiem do organu samorządu województwa o ogłoszenie terminu naboru wniosków 
zgodnie z terminami określonymi Rozporządzeniem  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  
z dnia 8  lipca 2008  roku w  sprawie  szczegółowych warunków  i  trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 
finansowej  w  ramach  działania  „Wdrażanie  lokalnych  strategii  rozwoju”  objętego  Programem  Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 

 

3. Organ samorządu województwa podaje do publicznej wiadomości (na stronie internetowej urzędu 
marszałkowskiego lub samorządowej jednostki, na tablicy ogłoszeń urzędu marszałkowskiego lub 
samorządowej jednostki, w prasie o zasięgu obejmującym obszar LGD) informacji o możliwości składania za 
pośrednictwem danej LGD wniosków o przyznanie pomocy. 

 

4. Informacja o możliwości składania wniosków zamieszczana jest na stronie internetowej LGD oraz  
w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń. 

 

5. Informacja o możliwości składania wniosków zawiera: 
 wskazanie terminu składania wniosków - nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni, rozpoczynający 

bieg nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości tej informacji, 
 wskazanie miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy, 
 wskazanie miejsca zamieszczenia wzóru formularza wniosku o przyznanie pomocy, 
 wskazanie miejsca zamieszczenia kryteriów wyboru poszczególnych działań przez LGD, określonych  

w LSR, w tym kryteriów na podstawie, których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR. 
 Wskazanie miejsca zamieszczenia wykazu dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryteriów 

wyboru poszczególnych działań określonych w LSR.. 
 limit dostępnych środków. 
 minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD. 

Etap II 
Przyjmowanie wniosków przez LGD 

 
1. Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio w miejscu określonym w pkt 5 w etapie I. 
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2. Złożenie wniosku potwierdza się na kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone 
pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. 

 

3. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony w terminie lub we wniosku nie wskazano adresu 
wnioskodawcy i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, lub wniosek 
dotyczy projektu, który nie został wybrany przez LGD, lub na podstawie przekazanych przez LGD 
dokumentów lub wyjaśnień nie można stwierdzić, że projekt został wybrany przez LGD, właściwy organ 
samorządu województwa pozostawia wniosek bez rozpatrzenia. 

 

4. Usunięto 
 

5. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie spełnia innych niż określone w pkt 3 wymagań, właściwy organ 
samorządu województwa wzywa wnioskodawcę, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia wezwania chyba, że zachodzą nie budzące wątpliwości przesłanki nie przyznania 
pomocy. 

 

6. Jeżeli wnioskodawca, pomimo wezwania do usunięcia braków, nie usunął w terminie: 
 żadnego z braków, właściwy organ samorządu województwa nie przyznaje pomocy;  
 wszystkich braków, właściwy organ samorządu województwa wzywa ponownie wnioskodawcę,  

w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania chyba, 
że zachodzą nie budzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy. 

 

7. Jeżeli wnioskodawca, pomimo ponownego wezwania do usunięcia braków, nie usunął  
w terminie wszystkich braków, właściwy organ samorządu województwa nie przyznaje pomocy. 

 

8. Złożony wniosek o przyznanie pomocy nie może być zmieniany przez wnioskodawcę  
w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo – finansowego operacji,  
z wyłączeniem zmian wynikających z wezwań właściwego organu samorządu województwa i jednej zmiany  
w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo – finansowego operacji, dokonanej za 
zgodą samorządu województwa, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmiany celów operacji wskazanych we 
wniosku o przyznanie pomocy. 

 

9. LGD dokonuje wyboru operacji na podstawie kryteriów określonych w LSR, zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi  z dnia 8  lipca 2008  roku w  sprawie  szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.  

 

10. W terminie określonym Rozporządzeniem  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  8  lipca  2008  roku  
w  sprawie  szczegółowych  warunków  i  trybu  przyznawania  oraz  wypłaty  pomocy  finansowej  
w  ramach  działania  „Wdrażanie  lokalnych  strategii  rozwoju”  objętego  Programem  Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013, LGD sporządza listę wybranych operacji ustalając ich kolejność według liczby 
uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów lokalnych, listę operacji, które nie zostały wybrane, 
uwzględniając wyniki oceny projektów dokonanej na skutek złożonych odwołań. 

 

11. LGD przekazuje właściwemu organowi samorządu województwa wszystkie listy wraz ze złożonymi wnioskami 
o przyznanie pomocy. 

 

12. Pomoc na realizację operacji przysługuje według kolejności operacji na liście operacji wybranych przez LGD. 
Wniosek o przyznanie pomocy rozpatruje się w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania tego wniosku przez 
LGD właściwemu organowi samorządu województwa. W przypadku nie rozpatrzenia wniosku w terminie,  
o którym mowa w niniejszym pkt, właściwy organ samorządu województwa zawiadamia wnioskodawcę  
o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące. 

 

13. Niezwłocznie po dokonaniu oceny projektów pod względem zgodności z LSR oraz spełniania kryteriów 
wyboru, lecz nie później niż w terminie 21 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków  
o przyznanie pomocy, LGD sporządza listę ocenionych małych projektów, ustalając ich kolejność według 
liczby uzyskanych punktów w ramach tej oceny, i przekazuje ją wnioskodawcom, informując ich na piśmie o: 
 a. zgodności projektu z LSR albo jego niezgodności z LSR - wskazując przyczyny niezgodności; 
 b.  liczbie uzyskanych punktów w ramach tej oceny lub miejscu na liście ocenionych projektów; 

c.  możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny zgodnie z procedurą określoną  
w Regulaminie Rady Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”. 

 

13. a) LGD informuje na piśmie wnioskodawcę o: 
1) wybraniu projektu albo jego niewybraniu, wskazując przyczyny niewybrania, 
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2) liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny projektów pod względem spełniania kryteriów wyboru 
projektów lub miejscu na liście projektów, które zostały wybrane 
- w terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy, z tym  
że informując wnioskodawcę o wybraniu projektu, wskazuje się również, czy projekt ten mieści się  
w ramach limitu, o którym mowa w pkt. 5 etapu I. 

 
Etap III 

Ocena merytoryczna 
 
1. Głosowanie przez wypełnienie kart do oceny merytorycznej każdej operacji obejmuje: 

 głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR, 
 głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych, przyjętych przez LGD,  

w zależności od działania PROW 2007-2013 do którego została zgłoszona operacja. 
 

2. W głosowaniu odbywającym się przez wypełnienie kart do oceny operacji, członkowie Rady oddają głos za 
pomocą kart oceny operacji, stanowiących załączniki do niniejszej strategii, wydanych przez komisję 
skrutacyjną. Karty oceny operacji muszą być opieczętowane pieczęcią LGD i podpisane przez członków 
komisji skrutacyjnej. 

 

3. Głos oddany przez członka Rady w formie wypełnionej karty oceny operacji jest nieważny, jeśli zachodzi co 
najmniej jedna z poniższych okoliczności: 
 na karcie brakuje nazwiska i imienia lub podpisu członka Rady, 
 na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, której dotyczy ocena (numer 

wniosku, nazwa wnioskodawcy, nazwa projektu). 
 

4. Karty muszą być wypełnione piórem, długopisem lub cienkopisem. 
 

5. Znaki „X” winny być postawione w polu przeznaczonego na to kwadratu. 
 

6. Głos w sprawie uznania operacji za zgodą z LSR oddaje się przez zaznaczenie wybranej odpowiedzi poprzez 
wstawienie „X” w odpowiedniej kratce przy sformułowaniu: „Głosuję za UZNANIEM operacji za zgodną  
z LSR lub Głosuję za NIEUZNANIEM operacji za zgodną z LSR”. Pozostawienie obu pól pustych bądź 
wypełnienie obu pól będzie uznane za głos nieważny. 

 

7. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia Karty Oceny Zgodności Operacji z LSR, 
komisja skrutacyjna wzywa członka Rady, który wypełnił tę kartę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia 
braków. W trakcie wyjaśnień, członek Rady może na oddanej przez siebie karcie dokonać wpisów w kratkach 
lub pozycjach pustych, oraz dokonać czytelnej korekty w pozycjach i kratkach wypełnionych podczas 
głosowania, stawiając przy tych poprawkach swój podpis. 

 

8. Jeśli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie wypełnienia, zostaje uznana 
za głos nieważny. 

 

9. Wynik głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR jest pozytywny, jeśli bezwzględna większość 
głosów została oddana na opcję, że operacja jest zgodna z LSR. 

 

10. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady. 
 

11. Oddanie głosu w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD polega na wypełnieniu tabeli 
zawartej na „Karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD”, która jest odpowiednia do typu 
ocenianej operacji. Wszystkie rubryki zawarte w tabeli muszą być wypełnione,  
w przeciwnym razie głos uważa się za nieważny. 

 

12. W trakcie zliczania głosów, komisja skrutacyjna zobowiązana jest sprawdzić, czy łączna ocena punktowa 
operacji zawarta w pozycji „SUMA PUNKTÓW” została obliczona poprawnie. 

 

13. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia karty oceny operacji według lokalnych 
kryteriów LGD, komisja skrutacyjna wzywa członka Rady, który wypełnił tę kartę do złożenia wyjaśnień i 
uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień, członek Rady może na oddanej przez siebie karcie dokonać 
wpisów w pozycjach pustych, oraz dokonać czytelnej korekty w pozycjach wypełnionych podczas głosowania, 
stawiając przy tych poprawkach swój podpis. 

14. Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie wypełnienia, zostaje 
uznana za głos nieważny. 
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15. Wynik głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD oblicza się w taki sposób, że 
sumuje się oceny punktowe wyrażone na kartach stanowiących głosy oddane ważnie  
w pozycji „SUMA PUNKTÓW” i dzieli przez liczbę ważnie oddanych głosów. 

 

15. a) Liczba uzyskanych punktów obliczana w  sposób określony w punkcie 15 decyduje o kolejności na  liście 
rozpatrywanych  projektów  w  ramach  poszczególnych  działań.  Finansowanie  uzyskują  projekty  do 
wyczerpania  istniejącego  limitu  środków przeznaczonych na dane działanie, według  kolejności na  liście, 
które spełnią minimalne wymagania, niezbędne do wyboru operacji przez LGD. Minimalne wymagania dla 
każdego z działań określone zostały w  tabelach zawierających  listy kryteriów oceny zgodności operacji z 
kryteriami lokalnymi wraz z ich opisem. 

 

16. Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD sporządza się 
listę operacji wybranych do finansowania i przekazuje ją Instytucji Wdrążającej. 

 

17. W terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania pisemnej informacji o wyniku głosowania Rady 
wnioskodawca ma prawo wnieść odwołanie od decyzji Rady. Odwołanie musi być pisemnie uzasadnione. 
Odwołanie rozpatruje Rada na kolejnym posiedzeniu. O wynikach ponownego rozpatrzenia wniosku 
wnioskodawca zostanie poinformowany w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Rady, na którym wniosek 
zostanie rozpatrzony. Od decyzji podjętej przez Radę w wyniku ponownego rozpatrzenia wniosku ponowne 
odwołanie nie przysługuje. 

 
 

Kryteria oceny merytorycznej 
 

Ocena merytoryczna składa się z: 
a) oceny zgodności operacji z LSR; 
b) oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami przyjętymi przez LGD. 

 
Ocenę zgodności operacji z LSR dokonuje każdy członek Rady przy pomocy Karty Oceny Zgodności 

Operacji z LSR, będącej załącznikiem do niniejszej strategii. Operację można uznać za zgodną z LSR, kiedy 
realizuje co najmniej jeden z celów ogólnych, co najmniej jeden z celów szczegółowych oraz że jest ona zgodna z 
co najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR. 

 
Ocenę zgodności operacji z kryteriami lokalnymi LGD, dokonuje się na: 
 

a) Karcie Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami – dla operacji zgłoszonej przez 
wnioskodawcę do działania „Wdrażanie LSR – małe projekty”; 

b) Karcie Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami – dla operacji zgłoszonej przez 
wnioskodawcę do działania „Odnowa i rozwój wsi”; 

c) Karcie Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami –dla operacji zgłoszonej przez 
wnioskodawcę do działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”; 

d) Karcie Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami – dla operacji zgłoszonej przez 
wnioskodawcę do działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”; 

 
Poniższe tabele zawierają listy kryteriów oceny zgodności operacji z kryteriami lokalnymi wraz z ich 

opisem. 
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Kryteria lokalne dla operacji zgłaszanych do działania  
„Wdrażanie LSR – małe projekty” 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium 
1. Działalność, której dotyczy operacja 

przyczyni się do poszerzenia oferty 
lub bazy turystycznej obszaru LGD: 
0 – 1 pkt 

Ocenie podlega wpływ realizacji operacji na rozwój lokalnej 
bazy turystycznej, poszerzanie oferty turystycznej obszaru 
LGD oraz kreowania marki turystycznej. Preferowane są 
operacje, które przyczyniają się do powstawania nowych 
obiektów turystycznych, nowych przedsiębiorstw działających 
w szeroko rozumianej branży turystycznej, nowych produktów 
turystycznych, nowych wydarzeń turystycznych. Preferowane 
są również operacje wnoszące nową jakość do już 
istniejących zasobów turystycznych obszaru LSR i jej oferty 
turystycznej. 

2. Korzyści lub oddziaływanie operacji 
na obszar działania LGD 
„Dziedzictwo i Rozwój”: 0 - 3pkt 
 
 

Oceniany jest zasięg oddziaływania operacji oraz 
powszechność pożytków z jej realizacji. Preferowane są te 
operacje, które swoim zasięgiem obejmują jak największy 
obszar LSR. 

3. Operacja ma innowacyjny charakter: 
0 – 2 pkt 
 

Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do obszaru LGD. 
Może to oznaczać zastosowanie pomysłów i rozwiązań 
znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak 
mających charakter innowacji na terenie LGD. Zaliczyć  
tu należy np.: nowatorski sposób wykorzystania zasobów 
lokalnych, rozwój nowych rodzajów produkcji lub usług, 
zaspokojenie potrzeb, które były pomijane w 
dotychczasowych działaniach, modernizację tradycyjnych 
form technologii, rozwój nowych funkcji obszaru, nowy sposób 
angażowania społeczności lokalnej w rozwój, itp. 

4. Działalność, której dotyczy operacja, 
jest oparta o wykorzystanie lokalnych 
zasobów albo lokalnego dziedzictwa 
kulturowego, historycznego lub 
przyrodniczego: 0 – 10 pkt 

Ocenie podlega stopień wykorzystania przez operację 
lokalnych zasobów, dziedzictwa kulturowego, historycznego 
lub przyrodniczego. Preferowane są operacje, które w jak 
największym stopniu opierają działania na zasobach lokalnych 
oraz dziedzictwie. 

5. Działalność, której dotyczy operacja 
przyczynia się do promowania 
walorów regionu/obszaru działania 
LGD Dziedzictwo i Rozwój: 0 – 1 pkt 

Ocenie podlega uwzględnienie w realizacji operacji działań 
zmierzających do promocji walorów obszaru LGD lub 
upowszechniania informacji na ich temat. Oceniany jest 
również wpływ realizacji operacji na upowszechnianie wiedzy 
o obszarze LGD i współkreowanie jej wizerunku. 

6. Działalność, której dotyczy operacja, 
przyczyni się do zwiększenia 
kwalifikacji mieszkańców, 
pobudzenia aktywności ludzi 
młodych i wzmocnienia ich więzi z 
miejscem zamieszkania: 0 – 10 pkt 

Oceniany jest wpływ realizacji operacji na młodą część 
społeczności obszaru LSR. Preferowane są te operacje, które 
kierują swoje działania do dzieci i młodzieży w celu 
przybliżania wiedzy o regionie, aktywizowania do inicjatyw 
społecznych i wolontarystycznych, upowszechniania 
projektów międzypokoleniowych, itp. 

7. Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 
0 -5 pkt 

Oceniany jest wkład i zaangażowanie wnioskodawcy  
w realizowana operację. Preferowani są wnioskodawcy 
podejmujących mniejsze inicjatywy, a tym samym dąży się do 
aktywowania małych grup formalnych i nieformalnych, które 
maja szanse na dofinansowanie niewielkich pod względem 
kosztów projektów. 

8. Działalność, której dotyczy operacja 
dotyczy obiektów zabytkowych: 0 – 5 
pkt 

Oceniany jest wkład w zachowanie dziedzictwa kultury 
materialnej. Preferowane są działania zmierzające do 
poprawy stanu obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub 
objętych ewidencją zabytków a także organizacja imprez 
turystycznych i kulturalnych związanych z obiektami 
zabytkowymi, miejscami historycznymi i miejscami pamięci. 

Max ilość punktów, którą operacja może otrzymać w trakcie oceny – 37 punkty 
Liczba punktów stanowiąca minimalne wymaganie, którego spełnienie jest niezbędne  
do wyboru operacji przez LGD – 14 punktów 
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Kryteria lokalne dla operacji zgłaszanych do działania  
„Odnowa i rozwój wsi” 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium 
1. Wnioskodawca ma doświadczenie  

w realizacji projektów: 0 – 10 pkt 
Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy  
w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego, w 
tym Unii Europejskiej. Ponadto ocenie może być również 
poddany opis zarządzania projektem przez wnioskodawcę, jego 
doświadczenie w odniesieniu do zakresu tematycznego i zasięgu 
projektu, zaplecze techniczno-organizacyjne, zaangażowana 
kadra. 

2. Działalność, której dotyczy operacja 
przyczyni się do poszerzenia oferty 
lub bazy turystycznej obszaru LGD 
albo wzmocnienia jej marki 
turystycznej: 0 – 1 pkt 

Ocenie podlega wpływ realizacji operacji na rozwój lokalnej 
bazy turystycznej, poszerzanie oferty turystycznej obszaru LGD 
oraz kreowania marki turystycznej. Preferowane są operacje, 
które przyczyniają się do powstawania nowych obiektów 
turystycznych, nowych przedsiębiorstw działających  
w szeroko rozumianej branży turystycznej, nowych produktów 
turystycznych, nowych wydarzeń turystycznych. Preferowane są 
również operacje wnoszące nową jakość do już istniejących 
zasobów turystycznych obszaru LSR i jej oferty turystycznej. 

3. Korzyści lub oddziaływanie operacji 
na obszar działania „Dziedzictwo i 
Rozwój” LGD: 
0 – 3 pkt 

Oceniany jest zasięg oddziaływania operacji oraz powszechność 
pożytków z jej realizacji. Preferowane są te operacje, które 
swoim zasięgiem obejmują jak największy obszar LSR. 

4. Operacja ma innowacyjny charakter: 
0 – 2 pkt 

Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do obszaru LGD. Może 
to oznaczać zastosowanie pomysłów  
i rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak 
mających charakter innowacji na terenie LGD. Zaliczyć tu należy 
np.: nowatorski sposób wykorzystania zasobów lokalnych, rozwój 
nowych rodzajów produkcji lub usług, zaspokojenie potrzeb, 
które były pomijane w dotychczasowych działaniach, 
modernizację tradycyjnych form technologii, rozwój nowych 
funkcji obszaru, nowy sposób angażowania społeczności lokalnej 
w rozwój, itp. 

5. Działalność, której dotyczy operacja, 
jest oparta o wykorzystanie 
lokalnych zasobów albo lokalnego 
dziedzictwa kulturowego, 
historycznego lub przyrodniczego:  
0 – 10 pkt 

Ocenie podlega stopień wykorzystania przez operację lokalnych 
zasobów, dziedzictwa kulturowego, historycznego lub 
przyrodniczego. Preferowane są operacje, które w jak 
największym stopniu opierają działania na zasobach lokalnych 
oraz dziedzictwie. 

6. Działalność, której dotyczy operacja 
przyczynia się do promowania 
walorów regionu/obszaru działania 
LGD Dziedzictwo i Rozwój:  
0 – 1 pkt 

Ocenie podlega uwzględnienie w realizacji operacji działań 
zmierzających do promocji walorów obszaru LGD lub 
upowszechniania informacji na ich temat. Oceniany jest również 
wpływ realizacji operacji na upowszechnianie wiedzy o obszarze 
LGD i współkreowanie jej wizerunku. 

7. Działalność, której dotyczy operacja, 
przyczyni się do zwiększenia 
kwalifikacji mieszkańców, 
pobudzenia aktywności ludzi 
młodych i wzmocnienia ich więzi z 
miejscem zamieszkania: 0 – 1 pkt 

Oceniany jest wpływ realizacji operacji na młodą część 
społeczności obszaru LSR. Preferowane są te operacje, które 
kierują swoje działania do dzieci i młodzieży w celu przybliżania 
wiedzy o regionie, aktywizowania do inicjatyw społecznych i 
wolontarystycznych, upowszechniania projektów 
międzypokoleniowych, itp. 

8. Działalność, której dotyczy operacja 
dotyczy obiektów zabytkowych:  
0 – 5 pkt 

Oceniany jest wkład w zachowanie dziedzictwa kultury 
materialnej. Preferowane są działania zmierzające do poprawy 
stanu obiektów zabytkowych i przeznaczenie ich na cele 
publiczne związane z rozwojem życia kulturalnego i turystyki 
wiejskiej 

Max ilość punktów, którą operacja może otrzymać w trakcie oceny – 33 punkty 
Liczba punktów stanowiąca minimalne wymaganie, którego spełnienie jest niezbędne  
do wyboru operacji przez LGD – 13 punktów 
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Kryteria lokalne dla operacji zgłaszanych do działania  
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium 
1. Wnioskodawca ma doświadczenie 

w realizacji projektów: 0 – 10 pkt 
Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy w realizacji 
projektów z udziałem finansowania zewnętrznego, w tym Unii 
Europejskiej. Ponadto ocenie może być również poddany opis 
zarządzania projektem przez wnioskodawcę, jego 
doświadczenie w odniesieniu do zakresu tematycznego i 
zasięgu projektu, zaplecze techniczno-organizacyjne, 
zaangażowana kadra. 

2. Powierzchnia gospodarstwa, które 
posiada lub w którym pracuje 
wnioskodawca, nie przekracza 
średniej powierzchni gospodarstwa 
rolnego w województwie:  
0 – 1 pkt 

Ocenie podlega wielkość gospodarstwa rolnego wnioskodawcy 
w stosunku do średniej powierzchni gospodarstwa rolnego  
w województwie. Preferowani są wnioskodawcy posiadający 
najmniejsze gospodarstwa rolne, a więc najbardziej 
potrzebujący przekwalifikowania na działalność nierolniczą. 

3. Działalność, której dotyczy 
operacja, jest oparta  
o wykorzystanie lokalnych 
produktów, ich promocję lub 
dystrybucję: 0 – 1 pkt 

Ocenie podlega stopień wykorzystania przez operację 
lokalnych produktów, a także sposób ich promocji  
i dystrybucji. Preferowane są operacje rozwijające działalność 
nie związana ściśle z rolnictwem, ale bazująca na lokalnej 
produkcji rolnej, produktach rzemieślniczych i rękodzielniczych. 

4. Operacja ma innowacyjny 
charakter: 0 – 2 pkt 

Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do obszaru LGD. 
Może to oznaczać zastosowanie pomysłów i rozwiązań 
znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających 
charakter innowacji na terenie LGD. Zaliczyć tu należy np.: 
nowatorski sposób wykorzystania zasobów lokalnych, rozwój 
nowych rodzajów produkcji lub usług, zaspokojenie potrzeb, 
które były pomijane w dotychczasowych działaniach, 
modernizację tradycyjnych form technologii, rozwój nowych 
funkcji obszaru, nowy sposób angażowania społeczności 
lokalnej w rozwój, itp. 

5. Działalność, której dotyczy operacja 
jest oparta o wykorzystanie 
lokalnych zasobów albo lokalnego 
dziedzictwa kulturowego, 
historycznego lub przyrodniczego:  
0 – 10 pkt 

Ocenie podlega stopień wykorzystania przez operację 
lokalnych zasobów, dziedzictwa kulturowego, historycznego lub 
przyrodniczego. Preferowane są operacje, które w jak 
największym stopniu opierają działania na zasobach lokalnych 
oraz dziedzictwie. 

6. Działalność, której dotyczy operacja 
przyczynia się do promowania 
walorów regionu/obszaru działania 
LGD Dziedzictwo i Rozwój:  
0 – 1 pkt 

Ocenie podlega uwzględnienie w realizacji operacji działań 
zmierzających do promocji walorów obszaru LGD lub 
upowszechniania informacji na ich temat. Oceniany jest 
również wpływ realizacji operacji na upowszechnianie wiedzy  
o obszarze LGD i współkreowanie jej wizerunku. 

7. Działalność, której dotyczy operacja 
dotyczy obiektów zabytkowych:  
0 – 5 pkt 

Oceniany jest wkład w zachowanie dziedzictwa kultury 
materialnej. Preferowane są działania zmierzające do poprawy 
stanu obiektów zabytkowych i przeznaczenie ich na cele 
publiczne związane z rozwojem życia kulturalnego i turystyki 
wiejskiej 

Max ilość punktów, którą operacja może otrzymać w trakcie oceny – 30 punkty 
Liczba punktów stanowiąca minimalne wymaganie, którego spełnienie jest niezbędne  
do wyboru operacji przez LGD – 12 punktów 
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Kryteria lokalne dla operacji zgłaszanych do działania  
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium 
1. Wnioskodawca ma doświadczenie 

w realizacji projektów: 0 – 10 pkt 
Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy  
w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego, 
w tym Unii Europejskiej. Ponadto ocenie może być również 
poddany opis zarządzania projektem przez wnioskodawcę, 
jego doświadczenie w odniesieniu do zakresu tematycznego i 
zasięgu projektu, zaplecze techniczno-organizacyjne, 
zaangażowana kadra. 

2. Działalność, której dotyczy operacja 
przyczyni się do poszerzenia oferty 
lub bazy turystycznej obszaru LGD 
albo wzmocnienia jej marki 
turystycznej: 0 – 1 pkt 

Ocenie podlega wpływ realizacji operacji na rozwój lokalnej 
bazy turystycznej, poszerzanie oferty turystycznej obszaru LGD 
oraz kreowania marki turystycznej. Preferowane są operacje, 
które przyczyniają się do powstawania nowych obiektów 
turystycznych, nowych przedsiębiorstw działających  
w szeroko rozumianej branży turystycznej, nowych produktów 
turystycznych, nowych wydarzeń turystycznych. Preferowane 
są również operacje wnoszące nową jakość do już istniejących 
zasobów turystycznych obszaru LSR i jej oferty turystycznej. 

3. Realizacja operacji spowoduje 
utworzenie, w przeliczeniu na pełne 
etaty średnioroczne: 0 – 3 pkt 
 
1 pkt – co najmniej 1 i mniej niż 2 
miejsc pracy 
2 pkt – co najmniej 2 i mniej niż 3 
miejsc pracy 
3 pkt – co najmniej 3 miejsc pracy 

Oceniana jest korzyść ekonomiczna operacji dla obszaru LGD 
pod kątem tworzenia nowych miejsc pracy. Preferowane są 
operacje wskazujące na utworzenie jak największej liczby 
nowych miejsc pracy. 

4. Operacja ma innowacyjny 
charakter: 0 – 2 pkt 

Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do obszaru LGD. 
Może to oznaczać zastosowanie pomysłów  
i rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach, 
jednak mających charakter innowacji na terenie LGD. Zaliczyć 
tu należy np.: nowatorski sposób wykorzystania zasobów 
lokalnych, rozwój nowych rodzajów produkcji lub usług, 
zaspokojenie potrzeb, które były pomijane  
w dotychczasowych działaniach, modernizację tradycyjnych 
form technologii, rozwój nowych funkcji obszaru, nowy sposób 
angażowania społeczności lokalnej w rozwój, itp. 

5. Działalność, której dotyczy 
operacja, jest oparta o 
wykorzystanie lokalnych zasobów 
albo lokalnego dziedzictwa 
kulturowego, historycznego lub 
przyrodniczego: 0 – 10 pkt 

Ocenie podlega stopień wykorzystania przez operację 
lokalnych zasobów, dziedzictwa kulturowego, historycznego lub 
przyrodniczego. Preferowane są operacje, które w jak 
największym stopniu opierają działania na zasobach lokalnych 
oraz dziedzictwie. 

6. Działalność, której dotyczy operacja 
przyczynia się do promowania 
walorów regionu/obszaru działania 
LGD Dziedzictwo i Rozwój:  
0 – 1 pkt 

Ocenie podlega uwzględnienie w realizacji operacji działań 
zmierzających do promocji walorów obszaru LGD lub 
upowszechniania informacji na ich temat. Oceniany jest 
również wpływ realizacji operacji na upowszechnianie wiedzy o 
obszarze LGD i współkreowanie jej wizerunku. 

7. Działalność, której dotyczy operacja 
dotyczy obiektów zabytkowych:  
0 – 5 pkt 

Oceniany jest wkład w zachowanie dziedzictwa kultury 
materialnej. Preferowane są działania zmierzające do poprawy 
stanu obiektów zabytkowych i przeznaczenie ich na cele 
publiczne związane z rozwojem życia kulturalnego i turystyki 
wiejskiej 

Max ilość punktów, którą operacja może otrzymać w trakcie oceny – 32 punkty 
Liczba punktów stanowiąca minimalne wymaganie, którego spełnienie jest niezbędne  
do wyboru operacji przez LGD – 12 punktów 
 
 
 
 



  9

Procedura zmiany kryteriów lokalnych  
 
1. O ewentualną zmianę kryteriów lokalnych może wnioskować: Zarząd Stowarzyszenia oraz Rada 

Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dziedzictwo i Rozwój”. 
2. Rada Stowarzyszenia przekazuje swoją propozycję odnośnie kryteriów lokalnych Zarządowi Lokalnej Grupy 

Działania „Dziedzictwo i Rozwój”, a ten – po akceptacji – kieruje je do Walnego Zebrania. 
 

 
Etap IV 

Podjęcie uchwał 
 

1. W stosunku do każdej operacji będącej przedmiotem posiedzenia Rady podejmowana jest przez Radę 
decyzja w formie uchwały o wybraniu bądź nie wybraniu operacji do finansowania, której treść musi 
uwzględnić: 
 wyniki głosowania w sprawie uznania operacji za zgodne z LSR, 
 wyniki głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD  

i sporządzoną na tej podstawie listę rankingową wniosków, 
 dostępność środków LGD na poszczególne typy operacji. 
 minimalne wymagania określone w kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów. 

 
2. Przewodniczący Rady odczytuje uchwały dotyczące poszczególnych operacji rozpatrywanych  

w trakcie posiedzenia, bez potrzeby ich przegłosowania. 
 
3. Każda uchwała powinna zawierać: 

 informacje o wnioskodawcy operacji (imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania  
lub miejsce działalności, adres lub siedzibę, PESEL lub REGON, NIP), 

 tytuł operacji zgodny z tytułem podanym we wniosku, 
 kwotę pomocy o jaką ubiegał się wnioskodawca zgodną z kwotą podaną we wniosku, 
 informację o decyzji Rady w sprawie zgodności lub braku zgodności operacji  

z LSR, 
 łączną ocenę punktową, którą otrzymał wniosek, 
 informację o finansowaniu lub nie finansowaniu realizacji operacji. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEMAT PROCEDURY WYBORU OPERACJI 
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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Agencja Płatnicza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Złożenie wniosku o 
pomoc w 

określonym miejscu 
oraz terminie 

Wezwanie do 
uzupełnienia 
braków we 
wniosku 

Umowa o 
dofinansowanie 

projektu 

Umowa o 
dofinansowanie 

projektu 

Samorząd Wojewódzki - podmiot wdrażający 

Rada LGD 

Biuro LGD 

Informacja o 
zawarciu 
umowy 

Przekazanie listy 
rankingowej oraz 

wniosków o pomoc 

Rada dokonuje oceny 
zgodności wniosku z LSR 
oraz oceny merytorycznej 

złożonych wniosków 
(zgodnie z Kartą Oceny 

Merytorycznej) 

Przekazanie wniosków  
wraz z dokumentacją  

Przyjęcie wniosków 

Wnioskodawca 
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2. Karta oceny zgodności operacji z LSR wraz z instrukcją wypełniania. 
 
Karta oceny zgodności operacji z LSR 
 
Wniosek nr:...…..............złożony przez: ........….................. 
Nazwa operacji: ......................................  

Działanie PROW: 

□  - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

□  -Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

□  - Odnowa i rozwój wsi 

□  - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty 
 

1. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR?: Proszę zaznaczyć 
jedną odpowiedź 

Celu 1: Podniesienie atrakcyjności turystycznej i wypoczynkowej obszaru LGD □ tak □ nie 

Celu 2: Dziedzictwo kulturowe ważnym czynnikiem rozwoju, integracji i promocji 
obszaru 

□ tak □ nie 

Celu 3: Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców obszaru LGD 
„Dziedzictwo i Rozwój” 

□ tak □ nie 

Ocena uzasadnienia zgodności operacji z celem/celami ogólnym LSR  
0 – 3 pkt. 

Liczba punktów 

  

2. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR? Proszę zaznaczyć 
jedną odpowiedź 

Celu 1.1: Ochrona zasobów przyrody ze szczególnym uwzględnieniem sieci Natura 
2000 

□ tak 
□ nie 

 

Celu 1.2: Rozwój małej infrastruktury turystycznej □ tak 
□ nie 

 

Celu 1.3: Rozwój agroturystyki □ tak 
□ nie 

 

Celu 2.1: Aktywna promocja walorów kulturalnych □ tak 
□ nie 

 
Celu 2.2: Rozwój życia kulturalnego i podtrzymywanie tożsamości społeczności 
wiejskiej 

□ tak 
□ nie 

 

Celu 3.1: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej □ tak 
□ nie 

 
Celu 3.2: Działania edukacyjne, szkoleniowe i informacyjne LGD na rzecz 
mieszkańców 

□ tak □ nie 

Ocena uzasadnienia zgodności operacji z celem/celami szczegółowymi  LSR  
0 – 3 pkt. 

Liczba punktów 

  

3.  Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR? Proszę zaznaczyć 
jedną odpowiedź 

Przedsięwzięciem I: Wykorzystanie walorów przyrodniczych jako cennych atutów 
obszaru LGD „Dziedzictwo i Rozwój” 

□ tak □ nie 

Przedsięwzięcie II: Utworzenie konkurencyjnej oferty turystycznej dla mikroregionu 
LGD „Dziedzictwo i Rozwój” 

□ tak □ nie 

Przedsięwzięcie III: Podejmowanie działań w zakresie rozwoju turystyki jako 
alternatywa dla rozwoju obszarów wiejskich 

□ tak □ nie 

Przedsięwzięcie IV: Budowa wizerunku kulturalnego obszaru □ tak □ nie 

Przedsięwzięcie V: Podejmowanie inicjatyw w celu uatrakcyjnienia oferty kulturalnej □ tak □ nie 
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Przedsięwzięcie VI: Budowa otoczenia i narzędzi wspierających rozwój 
przedsiębiorczości wiejskiej 

□ tak □ nie 

Przedsięwzięcie VII: Podnoszenie świadomości i wykształcenia społeczności 
wiejskiej 

□ tak □ nie 

Ocena uzasadnienia zgodności operacji z przedsięwzięciem/przedsięwzięciami LSR  
0 – 3 pkt. 

Liczba punktów 

  

SUMA PUNKTÓW ………… 

 
Uzasadnienie zgodności operacji z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR (w uzasadnieniu należy 
m.in. wykazać, że ocenianą operację można uznać za operację rekomendowaną w ramach LSR): 
…....................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

...............................................................................................………………………………… 

Głosuję za* : 
□     u z n a n i e m  operacji za zgodną z LSR 

□    n i e u z n a n i e m  operacji za zgodną z LSR  

 

………………………………… 
Data i czytelny podpis członka Rady 

 
 
Instrukcja wypełnienia:  
W odniesieniu do każdego celu i przedsięwzięcia wyszczególnionego w punktach 1, 2 i 3 należy wybrać  
i zaznaczyć odpowiedź „tak” lub odpowiedź „nie” przez postawienie znaku X w odpowiednim polu. 
Należy dokonać oceny punktowej uzasadnienia przedstawionego przez Wnioskodawcę we wniosku  
o udzielenie pomocy w zakresie zgodności planowanej operacji w ramach realizacji LSR: 
0 pkt. – brak uzasadnienia operacji we wniosku o udzielenie pomocy, 
1 pkt. – z uzasadnienia przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, że operacja jest zgodna  

 z jednym celem/przedsięwzięciem, 
2 pkt. – z uzasadnienia przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, że operacja jest zgodna  

 z dwoma celami/przedsięwzięciami, 
3 pkt. – z uzasadnienia przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, że operacja jest zgodna  

 z więcej niż z dwoma celami/przedsięwzięciami. 
Operację można uznać za zgodną z LSR, gdy z odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w punktach 1, 2 
i 3 wynika, że jej realizacja przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego LSR, co 
najmniej jednego celu szczegółowego LSR oraz że jest ona zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem 
planowanym w ramach LSR, a w ocenie punktowej uzasadnienia uzyska min. 3 punkty. 
* Głosowanie za uznaniem operacji za zgodną lub niezgodną z LSR polega na zaznaczeniu wybranej 
odpowiedzi poprzez wstawienie X w odpowiedniej kratce. Pozostawienie obu pól pustych bądź wypełnienie 
obu pól będzie uznane za głos nieważny 

 
         
 
……………………………     ………………………………………………… 

Pieczęć LGD       Podpis Sekretarzy Posiedzenia 
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3. Karty oceny zgodności operacji wg kryterium lokalnego wraz z instrukcją 
wypełniania: 

 
a) Karta Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami 

dla operacji zgłaszanych na obszarze LGD „Dziedzictwo i Rozwój” do działania  
„Wdrażanie LSR – małe projekty”; 

b) Karta Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami 
dla operacji zgłaszanych na obszarze LGD „Dziedzictwo i Rozwój” do działania  
„Odnowa i rozwój wsi”; 

c) Karta Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami 
dla operacji zgłaszanych na obszarze LGD „Dziedzictwo i Rozwój” do działania „Różnicowanie w 
kierunku działalności nierolniczej”; 

d) Karta Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami 
dla operacji zgłaszanych na obszarze LGD „Dziedzictwo i Rozwój” do działania  
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 
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a) Karta Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami 
dla operacji zgłaszanych na obszarze LGD „Dziedzictwo i Rozwój”  
do działania „Wdrażanie LSR – małe projekty” 
Wniosek nr: ... …..........................złożony przez: …................................................. 
Nazwa operacji:….......................... …........................................................................ 
Data złożenia wniosku: …................................................. 
Nazwa wnioskodawcy: …................................................................................... 

Lp. Lokalne kryteria oceny operacji Możliwa ocena punktowa 
Przyznana 

ocena 
1. Działalność, której dotyczy operacja 

przyczyni się do poszerzenia oferty lub bazy 
turystycznej obszaru LGD albo wzmocnienia 
jej markę turystyczną 

0 pkt - nie przyczyni się 
1 pkt – przyczyni się 

…...... 

2. Korzyści lub oddziaływanie operacji na 
obszar działania LGD „Dziedzictwo i Rozwój” 
 

0 pkt – jednej miejscowości 
1 pkt – co najmniej 2 miejscowości, lecz nie 
więcej niż jednej gminy  
2 pkt – od 2 do 4 gmin objętych LSR  
3 pkt – wszystkich gmin objętych LSR  

…...... 

3. Operacja ma innowacyjny charakter 0 pkt - nie 
2 pkt - tak 

…...... 

4. Działalność, której dotyczy operacja, jest 
oparta o wykorzystanie lokalnych zasobów 
albo lokalnego dziedzictwa kulturowego, 
historycznego lub przyrodniczego 

0 pkt – działalność nie wpisuje się w żaden 
warunek mocnych stron analizy SWOT, 
1 pkt – 3 pkt – działalność wpisuje się 
przynajmniej w 1 warunek mocnych stron 
analizy SWOT, 
4 pkt – 6 pkt – działalność wpisuje się 
przynajmniej w 2 warunki mocnych stron 
analizy SWOT, 
7 pkt – 10 pkt – działalność wpisuje się 
przynajmniej w 3 warunki mocnych stron 
analizy SWOT. 

…...... 

5. Działalność, której dotyczy operacja 
przyczynia się do promowania walorów 
regionu/obszaru działania LGD „Dziedzictwo 
i Rozwój” 

0 pkt - nie przyczynia się 
1 pkt – przyczynia się 

…...... 

6. Działalność, której dotyczy operacja, 
przyczyni się do zwiększenia kwalifikacji 
mieszkańców, pobudzenia aktywności ludzi 
młodych i wzmocnienia ich więzi z miejscem 
zamieszkania 

0 pkt – nie zgodna z żadnym warunkiem 
mocnych stron analizy SWOT, 
1 pkt – 3 pkt – zgodna przynajmniej z 1 
warunkiem mocnych stron analizy SWOT, 
4 pkt – 6 pkt – zgodna przynajmniej z 2 
warunkami mocnych stron analizy SWOT, 
7 pkt – 10 pkt – zgodna przynajmniej z 3 
warunkami mocnych stron analizy SWOT. 

…...... 

7. Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 0 pkt – powyżej  20 tys. zł, 
1 pkt – 3 pkt – od 15 do 20 tys. zł, 
4 pkt – 5 pkt – mniej niż 15 tys. zł. 

......... 

8. Działalność, której dotyczy operacja dotyczy 
obiektów zabytkowych. 

0 pkt - nie 
5 pkt - tak 

......... 

 
SUMA PUNKTÓW: ......... 

 
 
 

……………………………………… 
 Pieczęć LGD 

 
 

……………………………………………….
Data i czytelny podpis członka Rady

 
      
 

……………………………………………………… 
Podpis Komisji Skrutacyjnej 
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Instrukcja wypełniania karty oceny  
operacji według lokalnych kryteriów wyboru 

W odniesieniu do każdego kryterium wyszczególnionego w punkcie Lokalne kryteria oceny operacji 
należy wybrać właściwą odpowiedź i przyznać liczbę punktów zgodnie z punktacją w rubryce „Możliwa 
ocena punktowa”.  Wypełniamy kolumnę „Przyznana ocena” dla wszystkich kryteriów, a następnie 
sumujemy wszystkie rubryki, a wynik (sumę) wpisujemy w rubrykę „Suma”. Pod tabelą Członek Rady 
składa czytelny podpis. 
Aby wniosek został wybrany przez LGD, średnia arytmetyczna z wszystkich ważnych kart osób 
uprawnionych do głosowania powinna osiągnąć minimalny próg określony w Kryteriach oceny 
merytorycznej - Kryteria lokalne dla operacji zgłaszanych do działania „Wdrażanie LSR – małe projekty” 
tj. 14 punktów. 
 
Definicja innowacyjności operacji: 
Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do obszaru LGD. Może oznaczać: 
- zastosowanie pomysłów i rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających charakter 

innowacji na terenie LGD 
- nowatorski sposób wykorzystania zasobów lokalnych,  
- rozwój nowych rodzajów produkcji lub usług,  
- zaspokojenie potrzeb, które były pomijane w dotychczasowych działaniach,  
- modernizację tradycyjnych form technologii, rozwój nowych funkcji obszaru,  
- nowy sposób angażowania społeczności lokalnej w rozwój, itp. 
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b) Karta Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami 
dla operacji zgłaszanych na obszarze LGD „Dziedzictwo i Rozwój”  
do działania „Odnowa i rozwój wsi” 
Wniosek nr: ... .............................złożony przez: .................................................... 
Nazwa operacji:............................. ........................................................................... 
Data złożenia wniosku: .................................................... 
Nazwa wnioskodawcy: ...................................................................................... 

Lp. Lokalne kryteria oceny operacji Możliwa ocena punktowa 
Przyznana 

ocena 
1. Wnioskodawca ma doświadczenie w 

realizacji projektów 
0 pkt - wnioskodawca nie zrealizował 
żadnego projektu, 
3 pkt - wnioskodawca zrealizował minimum 
1 projekt, 
5 pkt - wnioskodawca zrealizował minimum 
2 projekty, 
10 pkt – wnioskodawca zrealizował 
minimum 3 projekty. 

......... 

2. Działalność, której dotyczy operacja 
przyczyni się do poszerzenia oferty lub 
bazy turystycznej obszaru LGD albo 
wzmocnienia marki turystycznej 

0 pkt - nie przyczyni się 
1 pkt – przyczyni się 

......... 

3. Korzyści lub oddziaływanie operacji na 
obszar działania LGD „Dziedzictwo i 
Rozwój” 

0 pkt - jednej miejscowości 
1 pkt - co najmniej 2 miejscowości, lecz nie 
więcej niż jednej gminy  
2 pkt - od 2 do 4 gmin objętych LSR  
3 pkt - wszystkich gmin objętych LSR 

......... 

4. Operacja ma innowacyjny charakter 0 pkt - nie 
2 pkt - tak 

......... 

5. Działalność, której dotyczy operacja, jest 
oparta o wykorzystanie lokalnych 
zasobów albo lokalnego dziedzictwa 
kulturowego, historycznego lub 
przyrodniczego 

0 pkt - działalność nie wpisuje się w żaden 
warunek mocnych stron analizy SWOT, 
1 pkt - 3 pkt - działalność wpisuje się 
przynajmniej w 1 warunek mocnych stron 
analizy SWOT, 
4 pkt - 6 pkt - działalność wpisuje się 
przynajmniej w 2 warunki mocnych stron 
analizy SWOT, 
7 pkt - 10 pkt - działalność wpisuje się 
przynajmniej w 3 warunki mocnych stron 
analizy SWOT, 

......... 

6. Działalność, której dotyczy operacja 
przyczynia się do promowania walorów 
regionu/obszaru działania LGD 
„Dziedzictwo i Rozwój” 

0 pkt - nie przyczynia się 
1 pkt – przyczynia się 

......... 

7. Działalność, której dotyczy operacja, 
przyczyni się do zwiększenia kwalifikacji 
mieszkańców, pobudzenia aktywności 
ludzi młodych i wzmocnienia ich więzi z 
miejscem zamieszkania 

0 pkt - nie przyczyni się 
1 pkt – przyczyni się 

......... 

8. Działalność, której dotyczy operacja 
dotyczy obiektów zabytkowych. 

0 pkt - nie 
5 pkt - tak 

......... 

 
SUMA PUNKTÓW: 

 
......... 

 
 
 

……………………………………… 
 Pieczęć LGD 

 
 

……………………………………………….
Data i czytelny podpis członka Rady

 
      
 

……………………………………………………… 
Podpis Komisji Skrutacyjnej 
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Instrukcja wypełniania karty oceny  
operacji według lokalnych kryteriów wyboru 

W odniesieniu do każdego kryterium wyszczególnionego w punkcie Lokalne kryteria oceny operacji 
należy wybrać właściwą odpowiedź i przyznać liczbę punktów zgodnie z punktacją w rubryce „Możliwa 
ocena punktowa”.  Wypełniamy kolumnę „Przyznana ocena” dla wszystkich kryteriów, a następnie 
sumujemy wszystkie rubryki, a wynik (sumę) wpisujemy w rubrykę „Suma”. Pod tabelą Członek Rady 
składa czytelny podpis. 
Aby wniosek został wybrany przez LGD, średnia arytmetyczna z wszystkich ważnych kart osób 
uprawnionych do głosowania powinna osiągnąć minimalny próg określony w Kryteriach oceny 
merytorycznej - Kryteria lokalne dla operacji zgłaszanych do działania „Odnowa i rozwój wsi” tj. 13 
punktów. 
 
Definicja innowacyjności operacji: 
Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do obszaru LGD. Może oznaczać: 
- zastosowanie pomysłów i rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających charakter 
innowacji na terenie LGD 
- nowatorski sposób wykorzystania zasobów lokalnych,  
- rozwój nowych rodzajów produkcji lub usług,  
- zaspokojenie potrzeb, które były pomijane w dotychczasowych działaniach,  
- modernizację tradycyjnych form technologii, rozwój nowych funkcji obszaru,  
- nowy sposób angażowania społeczności lokalnej w rozwój, itp. 
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c) Karta Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami 
dla operacji zgłaszanych na obszarze LGD „Dziedzictwo i Rozwój”  
do działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 
Wniosek nr: ... .............................złożony przez: .................................................... 
Nazwa operacji:............................. ........................................................................... 
Data złożenia wniosku: .................................................... 
Nazwa wnioskodawcy: ...................................................................................... 

Lp. Lokalne kryteria oceny operacji Możliwa ocena punktowa 
Przyznana 

ocena 
1. Wnioskodawca ma doświadczenie w 

realizacji projektów 
0 pkt - wnioskodawca nie zrealizował 
żadnego projektu, 
3 pkt – wnioskodawca zrealizował minimum 
1 projekt, 
5 pkt – wnioskodawca zrealizował minimum 
2 projekty, 
10 pkt – wnioskodawca zrealizował 
minimum 3 projekty. 

......... 

2. Powierzchnia gospodarstwa, które 
posiada lub w którym pracuje 
wnioskodawca 

0 pkt - powyżej 5 ha 
1 pkt - do 5 ha ......... 

3. Działalność, której dotyczy operacja jest 
oparta o wykorzystanie lokalnych 
produktów, ich promocję lub dystrybucję 

0 pkt - nie 
1 pkt - tak ......... 

4. Operacja ma innowacyjny charakter 0 pkt - nie 
2 pkt - tak 

......... 

5. Działalność, której dotyczy operacja, jest 
oparta o wykorzystanie lokalnych 
zasobów albo lokalnego dziedzictwa 
kulturowego, historycznego lub 
przyrodniczego 

0 pkt - działalność nie wpisuje się w żaden 
warunek mocnych stron analizy SWOT, 
1 pkt - 3 pkt - działalność wpisuje się 
przynajmniej w 1 warunek mocnych stron 
analizy SWOT, 
4 pkt - 5 pkt - działalność wpisuje się 
przynajmniej w 2 warunki mocnych stron 
analizy SWOT, 
7 pkt - 10 pkt - działalność wpisuje się 
przynajmniej w 3 warunki mocnych stron 
analizy SWOT. 

......... 

6. Działalność, której dotyczy operacja 
przyczynia się do promowania walorów 
regionu/obszaru działania LGD 
„Dziedzictwo i Rozwój” 

0 pkt - nie przyczynia się 
1 pkt – przyczynia się 

......... 

7. Działalność, której dotyczy operacja 
dotyczy obiektów zabytkowych. 

0 pkt - nie 
5 pkt - tak 

......... 

 
SUMA PUNKTÓW: 

......... 

 
 
 

……………………………………… 
 Pieczęć LGD 

 
 

……………………………………………….
Data i czytelny podpis członka Rady

 
      
 

……………………………………………………… 
Podpis Komisji Skrutacyjnej 
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Instrukcja wypełniania karty oceny  
operacji według lokalnych kryteriów wyboru 

W odniesieniu do każdego kryterium wyszczególnionego w punkcie Lokalne kryteria oceny operacji 
należy wybrać właściwą odpowiedź i przyznać liczbę punktów zgodnie z punktacją w rubryce „Możliwa 
ocena punktowa”.  Wypełniamy kolumnę „Przyznana ocena” dla wszystkich kryteriów, a następnie 
sumujemy wszystkie rubryki, a wynik (sumę) wpisujemy w rubrykę „Suma”. Pod tabelą Członek Rady 
składa czytelny podpis. 
Aby wniosek został wybrany przez LGD, średnia arytmetyczna z wszystkich ważnych kart osób 
uprawnionych do głosowania powinna osiągnąć minimalny próg określony w Kryteriach oceny 
merytorycznej - Kryteria lokalne dla operacji zgłaszanych do działania „Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej” tj. 12 punktów. 
 
Definicja innowacyjności operacji: 
Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do obszaru LGD. Może oznaczać: 
- zastosowanie pomysłów i rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających charakter 
innowacji na terenie LGD 
- nowatorski sposób wykorzystania zasobów lokalnych,  
- rozwój nowych rodzajów produkcji lub usług,  
- zaspokojenie potrzeb, które były pomijane w dotychczasowych działaniach,  
- modernizację tradycyjnych form technologii, rozwój nowych funkcji obszaru,  
- nowy sposób angażowania społeczności lokalnej w rozwój, itp. 
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d) Karta Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami 
dla operacji zgłaszanych na obszarze LGD „Dziedzictwo i Rozwój” 
do działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 
Wniosek nr: ... .............................złożony przez: .................................................... 
Nazwa operacji:............................. ........................................................................... 
Data złożenia wniosku: .................................................... 
Nazwa wnioskodawcy: ...................................................................................... 

Lp. Lokalne kryteria oceny operacji Możliwa ocena punktowa 
Przyznana 

ocena 
1. Wnioskodawca ma doświadczenie w 

realizacji projektów 
0 pkt - wnioskodawca nie zrealizował 
żadnego projektu, 
3 pkt – wnioskodawca zrealizował minimum 
1 projekt, 
5 pkt – wnioskodawca zrealizował minimum 
2 projekty, 
10 pkt – wnioskodawca zrealizował 
minimum 3 projekty. 

......... 

2. Działalność, której dotyczy operacja 
przyczyni się do poszerzenia oferty lub 
bazy turystycznej obszaru LGD albo 
wzmocnienia jej marki turystycznej 

0 pkt - nie przyczyni się 
1 pkt – przyczyni się 

......... 

3. Realizacja operacji spowoduje utworzenie 
nowych miejsc pracy, w przeliczeniu na 
pełne etaty średnioroczne 
 

1 pkt – co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc 
pracy 
2 pkt - co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc 
pracy 
3 pkt – co najmniej 3 miejsc pracy 

......... 

4. Operacja ma innowacyjny charakter 0 pkt - nie 
2 pkt - tak 

......... 

5. Działalność, której dotyczy operacja, jest 
oparta o wykorzystanie lokalnych 
zasobów albo lokalnego dziedzictwa 
kulturowego, historycznego lub 
przyrodniczego 

0 pkt - działalność nie wpisuje się w żaden 
warunek mocnych stron analizy SWOT, 
1 pkt - 3 pkt - działalność wpisuje się 
przynajmniej w 1 warunek mocnych stron 
analizy SWOT, 
4 pkt - 6 pkt - działalność wpisuje się 
przynajmniej w 2 warunki mocnych stron 
analizy SWOT, 
7 pkt - 10 pkt - działalność wpisuje się 
przynajmniej w 3 warunki mocnych stron 
analizy SWOT. 

......... 

6. Działalność, której dotyczy operacja 
przyczynia się do promowania walorów 
regionu/obszaru działania LGD 
„Dziedzictwo i Rozwój” 

0 pkt - nie przyczynia się 
1 pkt – przyczynia się 

......... 

7. Działalność, której dotyczy operacja 
dotyczy obiektów zabytkowych. 

0 pkt - nie 
5 pkt - tak 

......... 

 
SUMA PUNKTÓW: 

 
......... 

 
 
 

……………………………………… 
 Pieczęć LGD 

 
 

……………………………………………….
Data i czytelny podpis członka Rady

 
      
 

……………………………………………………… 
Podpis Komisji Skrutacyjnej 

 
 
 



Instrukcja wypełniania karty oceny  
operacji według lokalnych kryteriów wyboru 

W odniesieniu do każdego kryterium wyszczególnionego w punkcie Lokalne kryteria oceny operacji 
należy wybrać właściwą odpowiedź i przyznać liczbę punktów zgodnie z punktacją w rubryce „Możliwa 
ocena punktowa”.  Wypełniamy kolumnę „Przyznana ocena” dla wszystkich kryteriów, a następnie 
sumujemy wszystkie rubryki, a wynik (sumę) wpisujemy w rubrykę „Suma”. Pod tabelą Członek Rady 
składa czytelny podpis. 
Aby wniosek został wybrany przez LGD, średnia arytmetyczna z wszystkich ważnych kart osób 
uprawnionych do głosowania powinna osiągnąć minimalny próg określony w załączniku nr 3 do LSR; 
Kryteria oceny merytorycznej - Kryteria lokalne dla operacji zgłaszanych do działania „Tworzenie i 
rozwój mikroprzedsiębiorstw” tj. 12 punktów. 
 
Definicja innowacyjności operacji: 
Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do obszaru LGD. Może oznaczać: 
- zastosowanie pomysłów i rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających charakter 
innowacji na terenie LGD 
- nowatorski sposób wykorzystania zasobów lokalnych,  
- rozwój nowych rodzajów produkcji lub usług,  
- zaspokojenie potrzeb, które były pomijane w dotychczasowych działaniach,  
- modernizację tradycyjnych form technologii, rozwój nowych funkcji obszaru,  
- nowy sposób angażowania społeczności lokalnej w rozwój, itp. 
 
 
 
 
Zatwierdzono w dniu 31.01.2011r. na Walnym Zebraniu Członków. 
 
 
 

Podpis Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków 

 
 

…………………………………………… 
         Arkadiusz Sulima 
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