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Nr 00015-6933-UM1510010/15

KRYTERIA WYBORU OPERACJI
WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW
I. Kryteria wyboru operacji związanych z przedsiębiorczością – podejmowaniem działalności gospodarczej

L.p.

1

2

3

4

Nazwa kryterium
Wnioskodawca miejsce
zamieszkania na obszarze
LGD – 5 pkt
Wnioskodawca ma miejsce
zamieszkania poza obszarem
LGD – 0 pkt
Utworzenie
w
wyniku
realizacji operacji:
- 1 miejsca pracy – 3 pkt
- 2 miejsc pracy – 6 pkt
- 3 i więcej miejsc pracy – 9
pkt

Operacja ma innowacyjny
charakter, zgodnie z opisem
innowacji zawartym w LSR –
1 pkt
Operacje pozostałe – 0 pkt

Działalność jest oparta o
wykorzystanie
lokalnych
zasobów – 1 pkt
Operacje pozostałe – 0 pkt

Opis
Preferuje się
wnioskodawców
zamieszkujących na
obszarze LGD

Preferuje się operacje, w
wyniku których zostanie
utworzona większa liczba
miejsc pracy, co korzystnie
wpłynie na rozwój
gospodarczy obszaru
Preferuje się operacje
innowacyjne. Przez
innowacyjność rozumie się
wdrożenie nowego na
danym obszarze lub
znacząco udoskonalonego
produktu, usługi, procesu,
organizacji lub nowego
sposobu wykorzystania lub
zmobilizowania istniejących
lokalnych zasobów
przyrodniczych,
historycznych, kulturowych
czy społecznych
Ze względu na bogate
zasoby lokalne preferuje się
operacje, które oparte są o
wykorzystanie tych
zasobów (ludzkich,
surowcowych, lokalnego
dziedzictwa, walorów
przyrodniczych, atrakcji
turystycznych)

Maksymalna
liczba
punktów

Punktacja

Adekwatność do
analizy SWOT

5 pkt

0 lub 5 pkt

Nie dotyczy

9 pkt

3 lub 6 lub
9 pkt

Wysokie
bezrobocie na
obszarze LGD

1 pkt

0 lub 1 pkt

Nieliczne
przedsiębiorstwa
wykorzystujące
nowoczesne
technologie,

1 pkt

0 lub 1 pkt

Bogate zasoby
lokalne LGD

1

5

6

7

8

Operacja dotyczy działalności
z
zakresu
przetwórstwa
produktów
żywnościowych
pochodzenia rolniczego lub
wprowadzania ich na rynek –
1 pkt
Operacje pozostałe – 0 pkt

Operacja przewiduje działania
dotyczące
ochrony
środowiska,
energii
odnawialnej
i
przeciwdziałania
zmianom
klimatycznym, (co najmniej 5
% wartości operacji jest
przeznaczona na tego typu
działania) – 1 pkt
Pozostałe operacje – 0 pkt
Wnioskodawca jest osobą
defaworyzowaną na rynku
pracy z grup: bezrobotna
kobieta, bezrobotna osoba
młoda (do 30 roku życia),
osoba długotrwale bezrobotna,
bezrobotna osoba powyżej 50
roku życia – 5 pkt
Pozostali wnioskodawcy – 0
pkt

Wnioskodawca podejmuje
działalność gospodarczą w
zakresie turystyki wiejskiej
lub gastronomii lub
hotelarstwa – 1 pkt
Wnioskodawca nie podejmuje
działalności gospodarczej w
zakresie turystyki wiejskiej
lub gastronomii lub
hotelarstwa – 0 pkt

Ze względu na występujący
na obszarze niedostatek
przetwórstwa preferuje się
operacje, które dotyczą
działalności z zakresu
przetwórstwa produktów
żywnościowych
pochodzenia rolniczego lub
wprowadzania ich na rynek.
Kryterium uważa się za
spełnione, jeżeli operacja
objęta wnioskiem o
przyznanie pomocy będzie
realizowana w ramach kodu
PKD właściwego dla
przetwórstwa produktów
żywnościowych
pochodzenia rolniczego lub
wprowadzania ich na rynek.
Preferuje się operacje, które
przeznaczają co najmniej
5% całkowitej wartości
operacji na działania
związane z ochroną
środowiska, energią
odnawialną i
przeciwdziałaniu zmianom
klimatycznym
Preferuje się
wnioskodawców należących
do grup deafworyzowanych,
wskazanych w LSR, czyli:
bezrobotne osoby młode do
30 roku życia, bezrobotne
kobiety, osoby długotrwale
bezrobotne, bezrobotne
osoby powyżej 50 roku
życia
Preferuje się operacje
przyczyniające się do
rozwoju i integracji 3 branż:
turystyki wiejskiej,
gastronomii i hotelarstwa.
Kryterium uważa się za
spełnione, jeżeli operacja
objęta wnioskiem o
przyznanie pomocy będzie
realizowana w ramach kodu
PKD właściwego dla
turystyki wiejskiej lub
gastronomii lub hotelarstwa.

1 pkt

1 pkt

5 pkt

1 pkt

0 lub 1 pkt

Niedostatek
przetwórstwa

0 lub 1 pkt

Wzrastająca
świadomość
ekologiczna,
dbałość o
środowisko, Niski
udział działań
proekologicznych
w inwestycjach na
obszarze LGD

0 lub 5 pkt

Wysokie
bezrobocie, w
tym niekorzystna
sytuacja grup
defaworyzowanyc
h na rynku pracy

0 lub 1 pkt

Mała liczba
podmiotów
turystyki
wiejskiej,
rozwijający się
sektor usług

2

9

Wnioskodawca korzystał z
doradztwa (max 2 pkt):
- w Biurze LGD lub u doradcy
gminnego – 1 pkt
- udział w szkoleniu
organizowanym przez LGD,
skierowanym do
wnioskodawców, dotyczącym
warunków naboru i udzielania
wsparcia – 1 pkt
Wnioskodawca nie korzystał z
doradztwa/szkoleń
organizowanych przez LGD –
0 pkt

Preferuje się
wnioskodawców, którzy
korzystali z doradztwa
oferowanego przez LGD
dedykowanego dla danego
naboru (doradztwo
indywidualne w Biurze lub
u doradcy gminnego, udział
w szkoleniach), co wpłynie
na podwyższenie jakości
składanych wniosków

2 pkt

0 lub1 lub 2
pkt

Nie dotyczy
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II. Kryteria wyboru operacji związanych z przedsiębiorczością – rozwój działalności gospodarczej

L.p.

1

2

3

Nazwa kryterium

Opis

Wnioskodawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania
na obszarze LGD – 5 pkt
Wnioskodawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania
poza terenem LGD – 0 pkt

Preferuje się
wnioskodawców mających
siedzibę lub zamieszkujących
na obszarze LGD

Wnioskowana kwota
pomocy:
- od 25 000,00 zł do
100 000,00 zł – 3 pkt
- w pozostałych
przypadkach – 0 pkt

Preferuje się operacje,
których wysokość
wnioskowanej kwoty
pomocy wymaga utworzenia
miejsc pracy, a także pozwoli
na dofinansowanie większej
liczby projektów
Preferuje się operacje, w
wyniku których zostanie
utworzona większa liczba
miejsc pracy, co korzystnie
wpłynie na rozwój
gospodarczy obszaru

Utworzenie w wyniku
realizacji operacji:
- 1 miejsca pracy – 3 pkt
- 2 miejsc pracy – 6 pkt
- 3 i więcej miejsc pracy –
9 pkt
- w przypadku operacji nie
tworzących miejsc pracy
(dotacja do 25 000,00 zł na
inwestycje utrzymujące
miejsca pracy) – 3 pkt

Maksymalna
liczba
punktów

Punktacja

Adekwatność do
analizy SWOT

5 pkt

0 lub 5 pkt

Nie dotyczy

3 pkt

0 lub 3 pkt

Nie dotyczy

9 pkt

3 lub 6 lub
9 pkt

Wysokie
bezrobocie na
obszarze LGD

3

4

5

6

7

Operacja ma innowacyjny
charakter, zgodnie z opisem
innowacji zawartym w LSR
– 1 pkt
Pozostałe operacje – 0 pkt

Działalność, której dotyczy
operacja jest oparta o
wykorzystanie lokalnych
zasobów – 1 pkt
Pozostałe operacje – 0 pkt

Operacja
dotyczy
działalności z zakresu
przetwórstwa
produktów
żywnościowych
pochodzenia rolniczego lub
wprowadzania ich na rynek
– 1 pkt
Pozostałe operacje – 0 pkt

Operacja
przewiduje
działania
dotyczące
ochrony
środowiska,
energii
odnawialnej
i
przeciwdziałania zmianom
klimatycznym (co najmniej
5 % wartości operacji jest
przeznaczona na tego typu
działania) – 1 pkt
Pozostałe operacje – 0 pkt

Preferuje się operacje
innowacyjne. Przez
innowacyjność rozumie się
wdrożenie nowego na danym
obszarze lub znacząco
udoskonalonego produktu,
usługi, procesu, organizacji
lub nowego sposobu
wykorzystania lub
zmobilizowania istniejących
lokalnych zasobów
przyrodniczych,
historycznych, kulturowych
czy społecznych
Ze względu na bogate zasoby
lokalne preferuje się
operacje, które oparte są o
wykorzystanie tych zasobów
(ludzkich, surowcowych,
lokalnego dziedzictwa,
walorów przyrodniczych,
atrakcji turystycznych)
Ze względu na występujący
na obszarze niedostatek
przetwórstwa preferuje się
operacje, które dotyczą
działalności z zakresu
przetwórstwa produktów
żywnościowych pochodzenia
rolniczego lub wprowadzania
ich na rynek. Kryterium
uważa się za spełnione, jeżeli
operacja objęta wnioskiem o
przyznanie pomocy będzie
realizowana w ramach kodu
PKD właściwego dla
przetwórstwa produktów
żywnościowych pochodzenia
rolniczego lub wprowadzania
ich na rynek.
Preferuje się operacje, które
przeznaczają co najmniej 5%
całkowitej wartości operacji
na działania związane z
ochroną środowiska, energią
odnawialną i
przeciwdziałaniu zmianom
klimatycznym

1 pkt

0 lub 1 pkt

Nieliczne
przedsiębiorstwa
wykorzystujące
nowoczesne
technologie,

1 pkt

0 lub 1 pkt

Bogate zasoby
lokalne LGD

1 pkt

0 lub 1 pkt

Niedostatek
przetwórstwa

0 lub 1 pkt

Wzrastająca
świadomość
ekologiczna,
dbałość o
środowisko, Niski
udział działań
proekologicznych
w inwestycjach na
obszarze LGD

1 pkt

4

8

9

10

11

Wnioskodawcą
jest
podmiot
działający
statutowo
na
rzecz
poprawienia sytuacji osób
bezrobotnych na rynku
pracy (podmiot ekonomii
społecznej) – 3 pkt
Pozostali wnioskodawcy –
0 pkt

Wnioskodawca rozwija
działalność gospodarczą w
zakresie turystyki wiejskiej
lub gastronomii lub
hotelarstwa – 1 pkt
Wnioskodawca nie rozwija
działalności gospodarczej
w zakresie turystyki
wiejskiej lub gastronomii
lub hotelarstwa – 0 pkt
Wkład
własny
wnioskodawcy przekracza
o
co
najmniej
5%
intensywność
pomocy
określoną w LSR – 1 pkt
W pozostałych
przypadkach – 0 pkt
Wnioskodawca korzystał z
doradztwa (max 2 pkt):
- w Biurze LGD lub u
doradcy gminnego – 1 pkt
- udział w szkoleniu
organizowanym przez
LGD, skierowanym do
wnioskodawców,
dotyczącym warunków
naboru i udzielania
wsparcia – 1 pkt
Wnioskodawca nie
korzystał z
doradztwa/szkoleń
organizowanych przez
LGD – 0 pkt

Preferuje się operacje,
których wnioskodawcą jest
podmiot ekonomii społecznej
0 lub 3 pkt

Wysokie
bezrobocie, w tym
niekorzystna
sytuacja grup
defaworyzowanych
na rynku pracy

1 pkt

0 lub 1 pkt

Mała liczba
podmiotów
turystyki wiejskiej,
rozwijający się
sektor usług

1 pkt

0 lub 1 pkt

Nie dotyczy

2 pkt

0 lub 1 lub
2 pkt

Nie dotyczy

3 pkt

Preferuje się operacje
przyczyniające się do
rozwoju i integracji 3 branż:
turystyki wiejskiej,
gastronomii i hotelarstwa.
Kryterium uważa się za
spełnione, jeżeli operacja
objęta wnioskiem o
przyznanie pomocy będzie
realizowana w ramach kodu
PKD właściwego dla
turystyki wiejskiej lub
gastronomii lub hotelarstwa
Preferuje się operacje, które
zakładają większy wkład
własny niż określony w LSR,
co pozwoli na finansowanie
większej liczby operacji

Preferuje się
wnioskodawców, którzy
korzystali z doradztwa
oferowanego przez LGD
dedykowanego dla danego
naboru (doradztwo
indywidualne w Biurze lub u
doradcy gminnego, udział w
szkoleniach), co wpłynie na
podwyższenie jakości
składanych wniosków
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9

5

III. Kryteria wyboru stosowane dla operacji dużych, powyżej 50 tys. zł, nie dotyczących przedsiębiorczości

L.p.

Nazwa kryterium

Opis

Maksymalna
liczba
punktów

Punktacja

Adekwatność do
analizy SWOT

0 lub 2 pkt

Niewielkie
zaangażowanie
młodzieży w życie
społeczne,
niewystarczająca
infrastruktura
społeczna, w tym
infrastruktura
sportoworekreacyjnakulturalna

0 lub 2 pkt

Niewystarczająca
infrastruktura
społeczna, w tym
infrastruktura
sportoworekreacyjnakulturalna

2 pkt

0 lub 2 pkt

Wysokie
bezrobocie, w tym
niekorzystna
sytuacja grup
defaworyzowanych
na rynku pracy

5 pkt

0 lub 5 pkt

Nie dotyczy

1 pkt

0 lub 1 pkt

Nie dotyczy

2 pkt

0 lub1 lub
2 pkt

Nie dotyczy

Preferuje się operacje, które
przyczynią się aktywizacji
ludz młodych i/lub seniorów

1

2

3

4

5

6

Operacja
stwarza
możliwość
aktywizacji
ludzi
młodych
i/lub
seniorów – 2 pkt
Pozostałe operacje – 0 pkt

Operacja jest wdrażana w 2
miejscowościach lub jej
efekty oddziałują na co
najmniej 2 miejscowości –
2 pkt
Pozostałe operacje – 0 pkt

Operacja stwarza warunki
do prowadzenia działań
służących aktywizacji osób
z grup defaworyzowanych,
wskazanych w LSR – 2 pkt
Pozostałe operacje – 0 pkt
Wnioskodawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania
na obszarze LGD – 5 pkt
Wnioskodawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania
poza terenem LGD – 0 pkt

2 pkt

Preferuje się operacje, które
będą wdrażane w 2
miejscowościach lub jej
efekty będą oddziaływać na
co najmniej 2 miejscowości,
co przyczyni się do
polepszenia infrastruktury
społecznej istniejącej na
obszarze
Preferuje się operacje, które
stworzą warunki do
zaktywizowania osób z grup
defaworyzowanych, czyli
bezrobotne osoby łode do 30
roku życia, bezrobotne
kobiety, osoby długotrwale
bezrobotne, bezrobotne
osoby powyżej 50 roku życia
Preferuje się
wnioskodawców mających
siedzibę lub zamieszkujących
na obszarze LGD

Wkład
własny
wnioskodawcy przekracza
o
co
najmniej
5%
intensywność
pomocy
określoną w LSR – 1 pkt
W pozostałych
przypadkach – 0 pkt

Preferuje się operacje, które
zakładają większy wkład
własny niż określony w LSR,
co pozwoli na finansowanie
większej liczby operacji

Wnioskodawca korzystał z
doradztwa (max 2 pkt):
- w Biurze LGD lub u
doradcy gminnego –
1 pkt
- udział w szkoleniu
organizowanym przez
LGD, skierowanym do
wnioskodawców,

Preferuje się
wnioskodawców, którzy
korzystali z doradztwa
oferowanego przez LGD
(doradztwo indywidualne w
Biurze lub u doradcy
gminnego, udział w
szkoleniach), co wpłynie na
podwyższenie jakości

2 pkt

6

dotyczącym warunków
naboru i udzielania
wsparcia – 1 pkt
Wnioskodawca nie
korzystał z
doradztwa/szkoleń
organizowanych przez
LGD – 0 pkt

składanych wniosków
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IV. Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru LGD
1. Uprawnionymi do wystąpienia o zmianę lokalnych kryteriów wyboru są Członkowie Rady Stowarzyszenia
„Wielkopolska Wschodnia”
2. Proponowane do zmiany lokalne kryteria wyboru są poddawane konsultacjom społecznym, z wyjątkiem sytuacji
proceduralnych, wynikających z pkt. 5, ppkt. 1 i 2 tego rozdziału (patrz poniżej). Konsultacje społeczne, ze względu na
potrzebę unikania opóźnień we wdrażaniu LSR, są przeprowadzane w postaci konsultacji elektronicznych z
zainteresowanymi mieszkańcami obszaru reprezentującymi wszystkie sektory, a o ich terminie powiadamia się na
stronie internetowej LGD, na tablicy informacyjnej Biura oraz na stronach gmin członkowskich Stowarzyszenia.
3. Wystąpienie o zmianę lokalnych kryteriów wyboru następuje na podstawie pisemnego wniosku składanego przez
członków Rady wraz z uzasadnieniem do Zarządu Stowarzyszenia, który uzgadnia propozycję kryteriów z
Samorządem Województwa.
4. Zarząd przedstawia proponowane zmiany w zakresie lokalnych kryteriów wyboru członkom Stowarzyszenia na
najbliższym Walnym Zebraniu, w tym przedstawia wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w tym zakresie.
5. Jeśli konieczność zmiany kryteriów wyboru wynika z:
1) Przeprowadzonej kontroli instytucji nadrzędnych i/lub
2) Legislacji krajowej i UE, w tym jej zmian
decyzję o ich zmianie może podjąć Zarząd, który poinformuje członków Stowarzyszenia o przyjęciu zmian i ich
zakresie na najbliższym Walnym Zebraniu.
6. Jeśli konieczność zmiany kryteriów wyboru wynika z wyników wdrażania, przeprowadzonego monitoringu i/lub
ewaluacji decyzję o ich zmianie może podjąć Zarząd, który poinformuje członków Stowarzyszenia o przyjęciu zmian i
ich zakresie na najbliższym Walnym Zebraniu, przy czym kryteria zmieniane w takich przypadkach wymagają
konsultacji społecznych, opisanych w pkt. 2 tego rozdziału (powyżej).
7. Zmienione lokalne kryteria wyboru zaczynają obowiązywać od kolejnych konkursów ogłaszanych po dniu
zatwierdzenia zmian.
8. Biuro jest odpowiedzialne za przygotowanie nowych kart ocen, które zawierają obowiązujące kryteria.
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