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Lokalne kryteria wyboru Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM – opis, punktacja  
Rodzaj operacji – Projekty inne niż: granty, projekty własne LGD oraz operacje w zakresie rozwój 

przedsiębiorczości na obszarze wiejskim 
 

 

Lp. Lokalne kryteria wyboru                 Opis kryterium Punktacja 

1 Wartość kosztów kwalifikowalnych 
projektu 

Wysokość punktacji odpowiada kwocie przedstawionej 
we wniosku. 
10 pkt. – do 300 000 zł 

0 pkt. – powyżej 300 000 zł 

0 lub 10 

 

2 

Wnioskodawca konsultował 
projekt w biurze LGD przed 
złożeniem wniosku 
 
 

Preferuje się, aby wnioskodawca przed złożeniem 
wniosku o przyznanie pomocy w danym naborze 
skonsultował jego poprawność  
w biurze LGD.  
5 pkt. – TAK 
0 pkt. – NIE  
 
(potwierdzenie – karta udzielonego doradztwa w danym 
naborze) 

0 lub 5 

 

3 
Wnioskodawca złożył fiszkę 
projektu lub w innej formie zgłosił 
pomysł na etapie budowania LSR. 

Dodatkowe punkty uzyskuje wnioskodawca, który na 
etapie budowy LSR złożył tzw. „fiszkę projektową”, bądź 
w inny udokumentowany sposób zgłosił pomysł realizacji 
projektu, który przyczynił się do ukierunkowania celów 
LSR. 
10 pkt. - TAK 
0 pkt. – NIE  
 
(potwierdzenie – złożony w biurze LGD pomysł realizacji 
projektu) 
 

0 lub 10 

 

4 Innowacyjność projektu  

Operacja przewiduje zastosowanie nowych rozwiązań w 
dziedzinie produktu, technologii, technik organizacji lub 
urządzeń i sprzętu nie stosowanych do tej pory na 
danym obszarze. Wykorzystywanie tych rzeczy 
spowoduje, że przyjęte rozwiązania będą innowacyjne, 
w zależności od tego na ile te zasoby są unikalne i 
charakterystyczne na danym obszarze.  
 
3 pkt. – projekt jest innowacyjny 
0 pkt. – projekt nie jest innowacyjny 
 
(potwierdzenie – uzasadnienie wnioskodawcy i/ lub 
załączono odpowiednie dokumenty) 
 
Należy określić charakter innowacji projektu  tj. czy ma 
charakter produktowy, procesowy, organizacyjny czy 
marketingowy i opisać na czym ma ona polegać, w 
zależności od tego co planujemy. 
 

0 lub 3 
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5 

Projekt zawiera inwestycje 
wpływające na ochronę środowiska 
oraz przeciwdziałające zmianom 
klimatu 

Punktowane będą operacje, których realizacja przyczyni 
się do ochrony środowiska lub przeciwdziałania 
zmianom klimatu (np. zakup urządzeń wykorzystujących 
odnawialne źródła energii ) 
2 pkt. – TAK 

0 pkt. – NIE 
 

(potwierdzenie – uzasadnienie wnioskodawcy,  i/lub  
załączono odpowiednie dokumenty) 

0 lub 2 

 

6 

Realizacja projektu przyczyni się do 
pobudzenia aktywności 
mieszkańców i wzmocnienia ich 
więzi z miejscem zamieszkania 

 

Punktowane będą operacje, których realizacja przyczyni 
się do pobudzenia aktywności mieszkańców i 
zwiększenia ich więzi z miejscem zamieszkania. 
Preferuje się, aby fundusze unijne skierowane były na 
społeczność lokalną, wpływając jednocześnie na ich 
rozwój, kwalifikacje, zainteresowania i jednocześnie 
stworzenie oferty zagospodarowania czasu wolnego. 

 
1 pkt. - projekt powstał z inicjatywy oddolnej 
mieszkańców lub wpływa na budowę aktywności 
mieszkańców podczas jego realizacji 
2 pkt.  - projekt powstał z inicjatywy oddolnej 
mieszkańców lub wpływa na budowę aktywności 
mieszkańców podczas jego realizacji i angażuje 
mieszkańców po zakończeniu realizacji projektu  
3 pkt. - projekt powstał z inicjatywy oddolnej 
mieszkańców lub wpływa na budowę aktywności 
mieszkańców podczas jego realizacji i angażuje 
mieszkańców po zakończeniu realizacji projektu a także  
dodatkowo wzmacnia więzi mieszkańców z miejscem 
zamieszkani 
 
(potwierdzenie – uzasadnienie wnioskodawcy) 
 

1, 2 lub 3 
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7 

Operacja lub działanie operacji 
skierowane jest na grupy 
defaworyzowane : 
- osoby powyżej 50 roku życia, 
- młodzież wiejska w tym: 

 w wieku szkolnym do 19 
roku życia, 

 wchodząca na rynek pracy i 
nieaktywna zawodowo 
poniżej 25 roku życia, 

- młode kobiety (w wieku 25-34 
lata) nieaktywne zawodowo, w tym 
powracające na rynek pracy po 
urodzeniu dziecka 

Kryterium preferuje wnioskodawców, którzy realizują 
operację skierowaną do grup defaworyzowanych 
 
3 pkt. – dotyczy 
0 pkt. – nie dotyczy 
 
(potwierdzenie – uzasadnienie wnioskodawcy bądź  
załączono odpowiednie dokumenty ) 

0 lub 3 

 

8 Operacja zapewnia zintegrowanie 

Operacja zapewnia zintegrowanie podmiotów, tj. będzie 
realizowana przez podmioty z różnych sektorów; jej 
realizacja zakłada współpracę różnych podmiotów 
wykonujące cząstkowe zadania składające się na 
operację. Operacja zapewnia zintegrowanie zasobów, tj. 
zakłada jednoczesne wykorzystanie różnych zasobów 
lokalnych, specyfiki obszaru, miejsc, obiektów oraz 
elementów stanowiących dziedzictwo przyrodnicze, 
historyczne, kulturowe. Operacja zapewnia 
zintegrowanie celów LSR, tj. w ramach operacji 
realizowane będą cele LSR, które są spójne, powiązane 
ze sobą oraz wzajemnie się uzupełniają. Cele LSR 
planowane do realizacji w ramach operacji będą tworzyć 
logiczne związki i wzajemnie na siebie oddziaływać. 
 
Operacja zapewnia zintegrowanie: 
4 pkt. – podmiotów  
3 pkt. – zasobów 
2pkt. – celów 
0 pkt. – nie dotyczy 
 
(potwierdzenie – uzasadnienie wnioskodawcy) 
 

0, 2, 3 lub 4 
 

9 
Wnioskodawca realizuje operację 
w miejscowości poniżej 5 tys. 
mieszkańców 

Punktowane będą operacje, które zrealizowane zostaną 
w miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców. 
2 pkt. – TAK  
0 pkt. – NIE 
 
(potwierdzenie – uzasadnienie wnioskodawcy lub 
załączono odpowiednie dokumenty) 

 

0 lub 2 

 

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania 42 pkt. 
Operacja aby zostać wybraną do dofinansowania musi uzyskać minimalną ilość 13 pkt.  

 


