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Załącznik nr 16 

 do Procedury wyboru i oceny operacji 

 

Kryteria wyboru i oceny operacji  

wraz procedurą ustalania lub zmiany kryteriów 
 

I. LOKALNE KRYTERIA WYBORU – ZASADY OPRACOWANIA 

 

Formułowanie kryteriów 

W procesie określania i formułowaniu kryteriów wyboru operacji, LGD brała pod uwagę aby 

były one: niedyskryminujące, obiektywne, przejrzyste, powiązane z diagnozą obszaru, 

bezpośrednio przyczyniały się do wyboru operacji przyczyniających się do realizacji LSR, 

mierzalne, dookreślone w zakresie definicji i oceny jakościowej.  

LGD zaplanowało realizację LSR z udziałem jednego funduszu EFRROW. W każdym zestawie 

lokalnych kryteriów wyboru operacji dla poszczególnych celów szczegółowych, LGD 

przewidziała premiowanie operacji poprzez przynajmniej jedno kryterium preferowane przez 

PROW 2014-2020 (kryteria strategiczne PROW) tj. 

1. innowacyjności,  

2. przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu,  

3. realizowane przez podmioty zakładające działalność, której podstawę będą stanowiły 

lokalne produkty rolne,  

4. ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych ze względu na dostęp 

do rynku pracy i innych określonych w LSR  

5. w odniesieniu do naborów ogłaszanych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na 

obszarze wiejskim obowiązkowe jest stosowanie kryterium odnoszącego się do 

tworzenia nowych miejsc pracy, 

6. w przypadku operacji z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej lub 

drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego, 

obowiązkowe jest stosowanie kryteriów preferencyjnych dla operacji realizowanych  

w miejscowościach zamieszkanych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców. 

Zasady ustalania kwoty wsparcia 

Podczas prac nad lokalnymi kryteriami wyboru, LGD przewidziała w także zasady ustalania 

przez członków Rady kwoty wsparcia, które odbywa się przez: 

1) zastosowanie wskazanej w LSR intensywności pomocy określonej dla danej grupy 

beneficjentów w granicach określonych przepisami §18 rozporządzenia LSR, 

2) zastosowania odpowiedniej wskazanej w LSR wartości premii, w granicach określonych 

przepisami §16 rozporządzenia LSR, 

3) zastosowanie wskazanej w LSR lub ogłoszeniu o naborze wniosków maksymalnej kwoty 

pomocy, w granicach określonych przepisami §15 rozporządzenia LSR, 

4) weryfikację kosztów kwalifikowalnych operacji i ewentualne wyłączenie kosztów 

uznanych za niekwalifikowalne. 
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Szczegółowe zasady ustalania kwoty wsparcia: 

1. minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych (§4, ust. 6 

rozporządzenia LSR) – dotyczy wszystkich celów ogólnych, 

2. pomoc jest przyznawana do wysokości limitu 500 tys. złotych na jednego beneficjenta (§15, 

ust. 1 rozporządzenia LSR) z wyjątkiem sytuacji, w których: 

a. beneficjent jest jednostką sektora finansów publicznych – wówczas powyższy limit 

nie dotyczy (§15, ust. 6 rozporządzenia LSR) – dotyczy celu ogólnego 1 i 2, 

b. pomoc przyznawana jest na operację w zakresie określonym w §2 ust.1 pkt 2 lit. a 

rozporządzenia LSR, tzn. na podejmowanie działalności gospodarczej, na którą 

limit wynosi: 

i. 50 tys. złotych (LGD po wielokrotnych dyskusjach i konsultacjach 

zdecydowało się ograniczyć w LSR limit środków na podejmowanie 

działalności gospodarczej (§16 rozporządzenia LSR) z uwagi na 

uwarunkowania regionalne związane z dofinansowaniem podobnych 

operacji, tj.: z PUP na podobną operację można otrzymać wsparcie  

w wysokości średnio 22 tys. złotych) – dotyczy celu szczegółowego 3.2, 

ii. 70 tys. złotych w przypadku, kiedy zgłoszona do dofinansowania operacja 

zakładać będzie integrację trzech istotnych z punktu widzenia rozwoju LGD 

ZSNM branż, tj. rolniczej, turystycznej i IT – dotyczy celu szczegółowego 

3.2, 

c. pomoc przyznawana jest na operację w zakresie określonym w §2 ust.1 pkt 2 lit. c 

rozporządzenia LSR, tzn. na rozwijanie działalności gospodarczej, maksymalna 

kwota wsparcia wynosi 100 tys. złotych (również w tym wypadku LGD 

zdecydowała się ograniczyć kwotę wsparcia dla tego rodzaju operacji, z uwagi na 

ograniczoność środków przewidzianych na realizację LSR, założono, iż 

ograniczenie kwoty wsparcia pozwoli przyznać pomoc większej liczbie 

podmiotów, a tym samym osiągnąć lepsze wskaźniki rezultatu), 

3. pomoc na operację w zakresie innym niż określony w §2 ust.1 pkt 2 lit. a rozporządzenia 

LSR, przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, w wysokości nie 

wyższej niż (§18 rozporządzenia LSR): 

a. 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność 

gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie 

działalności gospodarczej – dotyczy cel szczegółowego 3.1, 

b. 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostki sektora finansów 

publicznych – dotyczy celów ogólnych 1 i 2, 

c. 90% w przypadku pozostałych podmiotów (LGD zdecydowała się ograniczyć 

poziom wsparcia dla sektora społecznego, wychodząc z założenia, że choćby 

minimalne zaangażowanie środków własnych wnioskodawcy w realizację operacji 

powoduje jego lepszą mobilizację w zakresie wywiązywania się z podpisanej 

umowy o wsparcie) - dotyczy celów ogólnych 1 i 2, 

4. pomoc na operację w zakresie określonym w §2 ust.1 pkt 2 lit. a rozporządzenia LSR, 

przyznawana jest w formie premii w wysokości 100% wartości operacji (§16, §18 

rozporządzenia LSR) - dotyczy celu ogólnego 3.2. 
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Premiowanie projektów, w których wkład własny wnioskodawcy przekracza 

intensywność pomocy przewidzianą w PROW 2014-2020 

W przypadku operacji realizowanych przez podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do 

której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r.- Prawo Przedsiębiorców , LGD będzie 

premiowała (w zakresie określony w §2 ust.1 pkt 2 lit. c) operacje, w których wkład własny 

wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy określoną w LSR (cel szczegółowy 3.1). 

 

Premiowanie projektów, w których zaplanowano większą niż minimalna liczbę 

utworzonych miejsc pracy. 

W przypadku konkursów z zakresu zakładania działalności gospodarczej lub rozwijania 

prowadzonej działalności gospodarczej przewidziano dodatkowe punkty za utworzenie 

większej niż minimalnej liczby miejsc pracy (cel ogólny 3). 

 

Premiowanie operacji, które integrują preferowane przez LGD branże gospodarki. 

Realizacja LSR przyczyni się również do integracji branż gospodarki. Aby osiągnąć to 

założenie LGD w procesie oceny będzie promować będą operacje, w realizację których 

zaangażowane będą trzy branże: rolnictwo, turystyka oraz IT. Jednoczesne zaangażowanie tych 

wszystkich trzech obszarów gospodarki poprzez efekt synergii przyczyni się do podniesienia 

konkurencyjności obszaru planowanego objęciem LSR, przy maksymalnym wykorzystaniu 

jego tradycyjnego potencjału (rolnictwo, turystyka), wzmocnionego oddziaływaniem 

elementów innowacyjnych, będących domeną branży IT. Promowanie integracji trzech 

powyższych sektorów przez LGD znajduje wyraz w wyższej kwocie premii na operacje 

zakładające taką integrację (cel ogólny 3)  oraz przez uwzględnienie w kryteriach oceny 

dodatkowych punktów dla tego typu operacji. 

 

Konsultacje społeczne a prace nad kryteriami 

Kryteria zostały opracowane w oparciu o konsultacje społeczne z udziałem metod 

partycypacyjnych. Podstawą ustalenia kryteriów były badania ankietowe oraz spotkania 

konsultacyjne przeprowadzone w każdej gminie. Zostały one także przedyskutowanie  

w ramach drugiej sesji lokalnego forum budowy LSR oraz podczas dyskusji reprezentantów 

grup. Uwagi do propozycji kryteriów wyboru można było zgłaszać za pośrednictwem 

internetowego panelu konsultacyjnego. 

 

Organem uchwalającym kryteria jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD. 

 

II. LOKALNE KRYTERIA WYBORU 

Kryteria zostały sformułowane odrębnie dla każdego celu szczegółowego i przedsięwzięcia. 

Kryteriom nadano wagi punktowe oraz określono minimum punktowe dla każdego celu 

szczegółowego.  
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CEL OGÓLNY 1 
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARU LGD ZIELONY SZLAK NIZINY MAZOWIECKIEJ W OPARCIU O JEGO 

WALORY PRZYRODNICZE ORAZ DZIEDZICTWO HISTORYCZNE I KULTUROWE 

Cel szczegółowy 

Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na obszarze LGD Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej oraz tworzenie, 

modernizacja i rozwój miejsc służących turystom i mieszkańcom w zakresie kultywowania lokalnych tradycji, kultury  

i historii 
Przedsięwzięcie Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej atrakcyjny turystycznie i kulturowo 
PREFEROWANE BĘDĄ OPERACJE z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego,  np. remonty i rewitalizacja obiektów zabytkowych 

L.p. 
Lokalne kryteria 

wyboru 
Sposób punktacji Definicja/doprecyzowanie kryteriów Źródło weryfikacji 

Waga 

kryterium 

1 
Doświadczenie 

wnioskodawcy  

0 albo 1 pkt 

2 i więcej  zrealizowanych 

projektów z udziałem dotacji 

UE – 1 pkt 

Mniej niż 2 zrealizowanych 

projektów – 0 pkt 

Kryterium promujące wnioskodawców, którzy 

mają doświadczenie w pozyskiwaniu środków 

z UE 

Oświadczenie oraz załączone dokumenty 

potwierdzające doświadczenie (np. umowa 

dotacji, informacja o zrealizowaniu 

umowy) 

2% 

2 

Poziom 

zaangażowania 

społeczności 

lokalnej  

Od 0 do 5 pkt 

Przedstawienie listy poparcia 

mieszkańców danej 

miejscowości dla realizacji 

operacji z co najmniej  

10 podpisami i co najmniej  

2 listami – deklaracjami  

o współpracy przy realizacji 

operacji – 5 pkt 

Przedstawienie listy poparcia 

mieszkańców danej 

miejscowości dla realizacji 

operacji z co najmniej  

10 podpisami i co najmniej  

1 listem – deklaracją  

o współpracy przy realizacji 

operacji– 4 pkt  

Przedstawienie listy poparcia 

mieszkańców danej 

miejscowości dla realizacji 

operacji z co najmniej  

20 podpisami – 3 pkt  

Preferowane będą podmioty, które chcą 

realizować operację w oparciu  

o zaangażowanie społeczności lokalnej. 

Wnioskodawca wskazuje w jaki sposób 

zaangażował do operacji mieszkańców, którzy 

bezpośrednio skorzystają na realizacji 

operacji.  

 

Oświadczenie wnioskodawcy wraz z 

opisem angażowania społeczności lokalnej 

wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie kryterium np. listami obecności, 

protokółami ustaleń lub listami deklaracji 

(oświadczeniami) mieszkańców o 

współpracy przy realizacji operacji 

10% 
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Przedstawienie listy poparcia 

mieszkańców danej 

miejscowości dla realizacji 

operacji z co najmniej  

15 podpisami – 2 pkt 

Przedstawienie listy poparcia 

mieszkańców danej 

miejscowości dla realizacji 

operacji z co najmniej  

10 podpisami – 1 pkt 

Brak dowodów zaangażowania 

społeczności lokalnej  

w realizację operacji – 0 pkt  

3 
Udział partnerów  

w realizacji operacji 

Od 0 do 3 pkt 

Operacja realizowana  

w partnerstwie z podmiotami 

publicznymi oraz społecznymi  

– 3 pkt 

Operacja realizowana  

w partnerstwie z podmiotami 

społecznymi – 1 pkt 

Operacja realizowana bez  

partnerstwa – 0 pkt 

Preferowane będą operacje realizowane  

w porozumieniu w partnerami pochodzącymi 

z różnych sektorów. Udział przedstawicieli 

wszystkich sektorów w realizacji operacji 

może charakteryzować wartość dodaną 

operacji w zakresie integracji 

międzysektorowej 

Oświadczenie wnioskodawcy wraz z 

kopiami porozumień określających 

współpracę w zakresie wnioskowanej 

operacji 

6% 

4 
Wpływ na promocję 

obszaru LGD 

Od 0 do 3 pkt 

Operacja zakłada promocję 

projektu na co najmniej  

3 polach reklamy – 3 pkt 

Operacja zakłada promocję 

projektu na co najmniej  

2 polach reklamy – 2 pkt 

Operacja zakłada promocję 

projektu na co najmniej  

1 polu reklamy  –  1 pkt 

Operacja nie zakłada promocji 

projektu – 0 pkt 

Preferowane będą operacje, które po 

zrealizowaniu zakładają trwałą promocję 

zrealizowanego produktu. Promocja winna 

być określona konkretnie, na wskazanych 

polach reklamy (np. umieszczenie tablicy 

informacyjnej, reklama na stronach www, 

mediach itp), w określonym miejscu (np. 

widocznym) i określonym czasie promocji 

(np. przez okres związania z celem). 

Oświadczenie / zobowiązanie 

wnioskodawcy ze wskazaniem 

planowanych form promocji 

6% 
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5 

Poziom 

wykorzystania 

lokalnych zasobów 

Od 0 do 4 pkt 

Operacja zakłada wykorzystanie  

4 lokalnych zasobów 

(historycznych, tradycji, kultury 

i lokalnej infrastruktury) – 4 pkt 

Operacja zakłada wykorzystanie  

3 z 4 lokalnych zasobów – 3 pkt 

Operacja zakłada wykorzystanie  

2 z 4 lokalnych zasobów – 2 pkt 

Operacja zakłada wykorzystanie 

1 z 4 lokalnych zasobów – 1 pkt 

Operacja nie wskazuje na 

wykorzystanie lokalnych 

zasobów – 0 pkt 

Preferuje się operacje wykorzystujące lokalne 

zasoby: 

 historyczne,  

 tradycję,  

 kulturę,  

 lokalną infrastrukturę turystyczną. 

Premiowane będą operacje zakładające  

większe wykorzystanie zasobów w realizacji 

operacji (łączne wykorzystanie zasobów) 

Opis wykorzystania lokalnych zasobów 8% 

6 

Operacja dotyczy 

obiektu wpisanego 

do rejestru lub 

ewidencji zabytków 

Albo 0 albo 5 pkt 

TAK – 5 pkt 

NIE – 0 pkt 

Przedsięwzięcie jest kierowane do obiektów 

wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków 
Zaświadczenie o właściwym wpisie 10% 

7 

Zabytki objęte 

operacją poddane 

zostaną  pracom 

konserwatorskim lub 

restauratorskim 

Albo 0 albo 5 pkt 

TAK – 5 pkt 

NIE – 0 pkt. 

Kryterium preferuje operacje związane z 

realizacją działań konserwatorskich lub 

restauratorskich na zabytkowych obiektach 

infrastruktury turystycznej 

Zakres rzeczowy operacji. Opis operacji 10% 

8 

Operacja 

przewidująca 

zastosowanie 

rozwiązań 

sprzyjających 

ochronie środowiska 

lub klimatu 

Od 0 do 3 pkt 

Wnioskodawca przewiduje 

zastosowanie co najmniej trzech  

rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska  

w realizacji operacji – 3 pkt 

Wnioskodawca przewiduje 

zastosowanie 2  rozwiązań 

sprzyjających ochronie 

środowiska w realizacji operacji 

– 2 pkt 

Wnioskodawca przewiduje 

zastosowanie co najmniej 

jednego  rozwiązania 

sprzyjające ochronie środowiska 

w realizacji operacji – 1 pkt 

Preferowane będą operacje realizowane  

z poszanowaniem ochrony środowiska 

naturalnego. 

Opis realizacji operacji lub oświadczenie 

wnioskodawcy o zastosowaniu metod lub 

technologii i wskazaniu w jakim zakresie 

są korzystniejsze dla ochrony środowiska 

niż inne metody lub technologie 

6% 
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Wnioskodawca nie opisał 

rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska  

w realizacji operacji – 0 pkt 

9 

Operacja 

realizowana będzie 

w miejscowościach 

zamieszkałych przez 

mniej niż 5 tys. 

mieszkańców 

Albo 0 albo 5 pkt 

TAK – 5 pkt. 

NIE – 0 pkt 

W przypadku operacji w zakresie 

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej 

kulturalnej, przewidziano preferencje dla 

operacji realizowanych w miejscowościach 

zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. 

mieszkańców 

Dokument potwierdzający liczebność 

mieszkańców w miejscu realizacji operacji 
10% 

10 

Operacja 

realizowana przez 

podmioty sektora 

społecznego 

Albo 0 albo 5 pkt 

TAK – 5 pkt. 

NIE – 0 pkt 

Preferowane będą operacje realizowane przez 

stowarzyszenia i inne podmioty sektora 

społecznego, tak aby podnieść zaangażowanie 

tego sektora w realizację przedsięwzięć 

inwestycyjnych  

Wnioskodawca określony we wniosku  10% 

11 Charakter operacji 

Albo 0 albo 2 albo 4 albo 6 pkt 

Operacja ma charakter 

ogólnodostępny – 2 pkt,  

niekomercyjny – 2 pkt, 

służący zaspokajaniu potrzeb 

społeczności lokalnych – 2 pkt. 

0 pkt, jeżeli operacja nie 

odpowiada w/w warunkom. 

W przypadku kryterium 

Członek Rady może przyznać 

punkty każdym zakresie i 

zsumować punkty 

Perforowane będą operacje o charakterze 

ogólnodostępnym,  

niekomercyjnym, 

służące zaspokajaniu potrzeb społeczności 

lokalnych. 

Opis operacji, oświadczenia 

wnioskodawcy 
12% 

12 

Wnioskodawca 

korzystał z 

doradztwa w biurze 

LGD 

Albo 0 albo 5 pkt 

TAK – 5 pkt. 

NIE –  0 pkt. 

Preferowani będą wnioskodawcy, którzy 

korzystali z doradztwa pracowników Biura 

LGD. 

Dane z list doradztwa (biuro LGD) 10% 

MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW - 50   MINIMUM PUNKTOWE – 20 
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CEL OGÓLNY 1 
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARU LGD ZIELONY SZLAK NIZINY MAZOWIECKIEJ W OPARCIU O JEGO 

WALORY PRZYRODNICZE ORAZ DZIEDZICTWO HISTORYCZNE I KULTUROWE 

Cel szczegółowy 
Wspieranie przedsięwzięć służących kultywowaniu lokalnych tradycji, kultury i dziedzictwa obszaru LGD oraz promocja 

lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych obszaru LSR  
Przedsięwzięcie Zakorzenieni w Nizinie Mazowieckiej 

PREFEROWANE BĘDĄ OPERACJE z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej  

w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; zachowania dziedzictwa lokalnego; 

promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, np. jarmarki kulinarne, festyny tradycji i kultury obszaru, dziedzictwa 

kulinarnego, rzemiosła, tradycyjnych zawodów 

L.p. 
Lokalne kryteria 

wyboru 
Sposób punktacji Definicja/doprecyzowanie kryteriów Źródło weryfikacji 

Waga 

kryterium 

1 
Doświadczenie 

wnioskodawcy  

0 albo 1 pkt 

2 i więcej  zrealizowanych 

projektów z udziałem dotacji 

UE – 1 pkt 

Mniej niż 2 zrealizowanych 

projektów – 0 pkt. 

Kryterium promujące wnioskodawców, którzy 

mają doświadczenie w pozyskiwaniu środków 

z UE 

Oświadczenie oraz załączone dokumenty 

potwierdzające doświadczenie (np. umowa 

dotacji, informacja o zrealizowaniu 

umowy) 

2% 

 

2 
Udział partnerów  

w realizacji operacji 

Albo 0 albo 2 albo 4 pkt. 

Operacja realizowana w 

partnerstwie z podmiotami 

publicznymi, gospodarczymi 

oraz  społecznymi – 4 pkt 

Operacja realizowana w 

partnerstwie z podmiotami 

społecznymi – 2 pkt 

Operacja realizowana bez  

partnerstwa – 0 pkt 

Preferowane będą operacje realizowane  

w porozumieniu w partnerami pochodzącymi 

z różnych sektorów. Udział przedstawicieli 

wszystkich sektorów w realizacji operacji 

może charakteryzować wartość dodaną 

operacji w zakresie integracji 

międzysektorowej 

Oświadczenie wnioskodawcy wraz z 

kopiami porozumień określających 

współpracę w zakresie wnioskowanej 

operacji 

8% 

 

3 
Wpływ na promocję 

obszaru LGD 

Od 0 do 4 pkt  

Operacja zakłada promocję 

projektu na co najmniej 4 

polach reklamy – 4 pkt 

Operacja zakłada promocję 

projektu na co najmniej 3 

polach reklamy – 3 pkt 

Operacja zakłada promocję 

projektu na co najmniej 2 

polach reklamy– 2 pkt 

Preferowane będą operacje, które po 

zrealizowaniu zakładają trwałą promocję 

zrealizowanego produktu. Promocja winna 

być określona konkretnie, na wskazanych 

polach reklamy (np. umieszczenie tablicy 

informacyjnej, reklama na stronach www, 

mediach itp), w określonym miejscu (np. 

widocznym) i określonym czasie promocji 

(np. przez okres związania z celem). 

Oświadczenie / zobowiązanie 

wnioskodawcy ze wskazaniem 

planowanych form promocji 

8% 
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Operacja zakłada promocję 

projektu na co najmniej 1 polu 

reklamy –  1 pkt 

Operacja nie zakłada promocji 

projektu – 0 pkt 

4 

Poziom 

wykorzystania 

lokalnych zasobów  

Od 0 do 4 pkt 

Operacja zakłada wykorzystanie  

4 lokalnych zasobów 

(historycznych, tradycji, kultury 

i lokalnej infrastruktury) – 4 pkt 

Operacja zakłada wykorzystanie  

3 z 4 lokalnych zasobów – 3 pkt 

Operacja zakłada wykorzystanie  

2 z 4 lokalnych zasobów – 2 pkt 

Operacja zakłada wykorzystanie 

1 z 4 lokalnych zasobów – 1 pkt 

Operacja nie wskazuje na 

wykorzystanie lokalnych 

zasobów – 0 pkt 

Preferuje się operacje wykorzystujące lokalne 

zasoby: 

 historyczne,  

 tradycję,  

 kulturę,  

 lokalną infrastrukturę turystyczną.  

Premiowane będą operacje zakładające  

większe wykorzystanie zasobów w realizacji 

operacji (łączne wykorzystanie zasobów) 

Opis wykorzystania lokalnych zasobów 
8% 

 

5 

Operacja dotyczy 

kultywowania 

lokalnych tradycji, 

kultury i 

dziedzictwa  

Albo 0 albo 10 pkt. 

TAK – 10 pkt 

NIE – 0 pkt 

Preferowane będą operacje, które w „żywy”  

i aktywny  sposób ukazują lokalne tradycje, 

kulturę, tożsamość regionalną oraz lokalne 

dziedzictwo  

Opis operacji 
19% 

 

6 

Operacja zakłada 

szeroki udział 

mieszkańców 

obszaru  

Albo 0 albo 3 albo 5 pkt 

W realizacji operacji weźmie 

udział co najmniej 200 

mieszkańców – 5 pkt. 

W realizacji operacji weźmie 

udział co najmniej 100 

mieszkańców – 3 pkt. 

W realizacji operacji weźmie 

udział mniej niż 100 

mieszkańców – 0 pkt. 

Punkty nie sumują się. 

Preferowane będą operacje o szerokim zasięgu 

wśród mieszkańców i mających wpływ na 

aktywizację społeczną. 

Opis operacji 
6% 
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7 

Operacja 

przewidujące 

zastosowanie 

elementów 

promujących 

ochronę środowiska 

lub klimatu 

Od 0 do 5 pkt 

Wnioskodawca przewiduje 

zastosowanie co najmniej trzech  

rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska w 

realizacji operacji – 5 pkt 

Wnioskodawca przewiduje 

zastosowanie 2  rozwiązań 

sprzyjających ochronie 

środowiska w realizacji operacji 

– 3 pkt 

Wnioskodawca przewiduje 

zastosowanie co najmniej 

jednego  rozwiązania 

sprzyjające ochronie środowiska 

w realizacji operacji – 1 pkt 

Wnioskodawca nie opisał 

rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska w 

realizacji operacji – 0 pkt 

Preferowane będą operację promujące 

ochronę środowiska naturalnego i klimatu  

(np. święto kapusty z akcją edukacyjną 

dotyczącą skutków używania pestycydów  

w uprawach i wskazaniem naturalnych metod 

wspomagających uprawę) 

Opis realizacji operacji lub oświadczenie 

wnioskodawcy o wspieraniu realizacji 

operacji promocję  ochrony środowiska 

naturalnego i klimatu 

10% 

 

8 

Operacja 

realizowana przez 

podmioty sektora 

społecznego 

Albo 0 albo 5 pkt  

TAK – 5 pkt 

NIE – 0 pkt 

Preferowane będą operacje realizowane przez 

stowarzyszenia i inne podmioty sektora 

społecznego, tak aby podnieść zaangażowanie 

tego sektora w realizację przedsięwzięcia  

Wnioskodawca określony we wniosku  
10% 

 

9 

Operacja zakłada 

użycie środków 

przekazu 

wykorzystujące 

tradycyjne obrzędy 

Albo 0 albo 5 pkt  

TAK – 5 pkt 

NIE – 0 pkt 

Preferowane będą operacje pokazujące 

lokalne obrzędy które świadczą o korzeniach 

lokalnej społeczności (np. święto kapusty  

z pokazami przetwarzania kapusty w 

tradycyjny sposób) 

Opis operacji 10% 

10 Charakter operacji 

Albo 0 albo 2 albo 4 albo 6 pkt 

Operacja ma charakter 

ogólnodostępny – 2 pkt,  

niekomercyjny – 2 pkt, 

służący zaspokajaniu potrzeb 

społeczności lokalnych – 2 pkt. 

0 pkt, jeżeli operacja nie 

odpowiada w/w warunkom. 

W przypadku kryterium  

 

Perforowane będą operacje o charakterze  

 ogólnodostępnym,  

 niekomercyjnym, 

 służące zaspokajaniu potrzeb 

społeczności lokalnych. 

Opis operacji, oświadczenia 

wnioskodawcy 
12% 
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Członek Rady może przyznać 

punkty każdym zakresie i 

zsumować punkty 

11 

Wnioskodawca 

korzystał  

z doradztwa  

w biurze LGD 

Albo 0 albo 5 pkt.  

TAK – 5 pkt. 

NIE – 0 pkt. 

Preferowani będą wnioskodawcy, którzy 

korzystali z doradztwa pracowników Biura 

LGD. 

Dane z list doradztwa (biuro LGD) 10% 

MAKSYMALNA ILOŚC PUNKTÓW – 52 PKT MINIMUM PUNKTOWE – 20 PKT 
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CEL OGÓLNY 2 

ROZWÓJ I WSPIERANIE AKTYWNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I WSPÓŁPRACY MIĘDZYPOKOLENIOWEJ 

MIESZKAŃCÓW LGD ZIELONY SZLAK NIZINY MAZOWIECKIEJ, Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ 

INNOWACYJNYCH, SZCZEGÓLNIE W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA POGORSZENIU STANU ŚRODOWISKA 

NATURALNEGO 

Cel szczegółowy 
Budowa, modernizacja i rozwój obiektów oraz miejsc o ważnych funkcjach społecznych służących integracji mieszkańców, 

budowaniu potencjału społecznego i kształtowaniu postaw prozdrowotnych mieszkańców obszaru LSR  

Przedsięwzięcie Miejsca i wydarzenia sprzyjające aktywizacji mieszkańców obszaru LGD Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej  

PREFEROWANE BĘDĄ OPERACJE z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej lub kulturalnej, wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska 

i zmian klimatycznych, także wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, np. budowa lub przebudowa siłowni zewnętrznych, miejsc rekreacji i 

wypoczynku, miejsc do aktywizacji społecznej; remonty, adaptacje i wyposażenie miejsc aktywizacji społecznej 

L.p. 
Lokalne kryteria 

wyboru 
Sposób punktacji Definicja/doprecyzowanie kryteriów Źródło weryfikacji 

Waga 

kryterium 

1. 
Doświadczenie 

wnioskodawcy  

Albo 0 albo 3 pkt  

5 i więcej  zrealizowanych 

projektów z udziałem dotacji 

UE – 3 pkt 

Mniej niż 5 zrealizowanych 

projektów – 0 pkt 

Kryterium promujące wnioskodawców, którzy 

mają doświadczenie w pozyskiwaniu środków 

z UE 

Oświadczenie oraz załączone dokumenty 

potwierdzające doświadczenie (np. umowa 

dotacji, informacja o zrealizowaniu 

umowy) 

6% 

 

 

2. 

Poziom 

zaangażowania 

społeczności 

lokalnej  

Od 0 do 3 pkt 

Przedstawienie listy poparcia 

mieszkańców danej 

miejscowości dla realizacji 

operacji z co najmniej  

10 podpisami i co najmniej  

1 listem – deklaracją  

o współpracy przy realizacji 

operacji – 3pkt  

Przedstawienie listy poparcia 

mieszkańców danej 

miejscowości dla realizacji 

operacji z co najmniej  

20 podpisami – 2 pkt  

Przedstawienie listy poparcia 

mieszkańców danej 

miejscowości dla realizacji 

operacji z co najmniej  

10 podpisami – 1 pkt  

Preferowane będą podmioty, które chcą 

realizować operację w oparciu  

o zaangażowanie społeczności lokalnej. 

Wnioskodawca wskazuje w jaki sposób 

zaangażował do operacji mieszkańców, którzy 

bezpośrednio skorzystają na realizacji 

operacji.  

Oświadczenie wnioskodawcy wraz z 

opisem angażowania społeczności lokalnej 

wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie kryterium np. listami obecności, 

protokółami ustaleń lub listami deklaracji 

(oświadczeniami) mieszkańców o 

współpracy przy realizacji operacji 

6% 
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Brak dowodów zaangażowania 

społeczności lokalnej  

w realizację operacji – 0 pkt. 

3. 
Poparcie sektorów  

w realizacji operacji 

Albo 0 albo 3 pkt. 

Operacja realizowana z 

poparciem podmiotów z sektora 

społecznego – 3 pkt 

Operacja realizowana bez 

poparcia – 0 pkt 

Preferowane będą operacje realizowane z 

poparciem podmiotów z sektora społecznego. 

Udział przedstawicieli sektora społecznego w 

realizacji operacji może charakteryzować 

wartość dodaną operacji po jej realizacji np. 

wykorzystanie rezultatów operacji do 

realizacji zadań statutowych stowarzyszeń 

popierających realizację operacji (siłownia 

zewnętrzna będzie służyła do zajęć klubu 

seniora).  

Oświadczenie wnioskodawcy wraz z 

dowodami poparcia (np. listy poparcia dla 

realizacji operacji z co najmniej 15 

podpisami mieszkańców, listy intencyjne 

od stowarzyszeń, KGW itp.)  

6% 

4. 
Wpływ na promocję 

obszaru LGD 

Od 0 do 3 pkt 

Operacja zakłada promocję 

projektu na co najmniej 3 

polach reklamy – 3 pkt 

Operacja zakłada promocję 

projektu na co najmniej 2 

polach reklamy – 2 pkt 

Operacja zakłada promocję 

projektu na co najmniej 1 polu 

reklamy – 1 pkt 

Operacja nie zakłada promocji 

projektu – 0 pkt 

Preferowane będą operacje, które po 

zrealizowaniu zakładają trwałą promocję 

zrealizowanego produktu. Promocja winna 

być określona konkretnie, na wskazanych 

polach reklamy (np. umieszczenie tablicy 

informacyjnej, reklama na stronach www, 

mediach itp), w określonym miejscu (np. 

widocznym) i określonym czasie promocji 

(np. przez okres związania z celem). 

Oświadczenie / zobowiązanie 

wnioskodawcy ze wskazaniem 

planowanych form promocji 

6% 

5. 

Poziom 

wykorzystania 

lokalnych zasobów  

Od 0 do 4 pkt 

Operacja zakłada wykorzystanie  

4 lokalnych zasobów 

(historycznych, tradycji, kultury 

i lokalnej infrastruktury) – 4 pkt 

Operacja zakłada wykorzystanie  

3 z 4 lokalnych zasobów – 3 pkt 

Operacja zakłada wykorzystanie  

2 z 4 lokalnych zasobów – 2 pkt 

Operacja zakłada wykorzystanie 

1 z 4 lokalnych zasobów – 1 pkt 

Operacja nie wskazuje na 

wykorzystanie lokalnych 

zasobów – 0 pkt 

Preferuje się operacje wykorzystujące lokalne 

zasoby: 

 historyczne,  

 tradycję,  

 kulturę,  

 lokalną infrastrukturę turystyczną. 

Premiowane będą operacje zakładające  

większe wykorzystanie zasobów w realizacji 

operacji (łączne wykorzystanie zasobów) 

Opis wykorzystania lokalnych zasobów 
7% 
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6. 
Zakres rzeczowy 

operacji  

Albo 0 albo 10  pkt.  

a) Operacja dotyczy budowy 

nowych lub modernizacji 

istniejących obiektów 

infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej  -10 pkt 

lub 

b) Operacja obejmuje 

wyposażenie obiektów 

pełniących funkcje 

kulturalne– 10 pkt 

lub  

c) Operacja nie dotyczy 

zakresu ppkt a lub b – 0 

pkt. 

W przypadku kryterium 

Członek Rady przyznaje punkty 

tylko w jednym zakresie.  

Preferowane będą operacje związane z 

budową nowych lub modernizacją 

istniejących  obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej lub  operacje 

związane z realizacją działań na rzecz 

aktywizacji mieszkańców poprzez 

dostosowywanie obiektów do pełnienia 

szerszej funkcji kulturalnej 

Opis operacji  19% 

7. 

Wnioskodawca 

określił grupy 

docelowe  

Albo 0 albo 5 albo 10 pkt. 

Operacja skierowana do grupy 

mieszkańców 50+ - 5 pkt. 

Operacja skierowana do dzieci i 

młodzieży do 25 r.z.– 5 pkt. 

W przypadku kryterium 

Członek Rady może przyznać 

punkty w każdym zakresie i 

zsumować punkty 

Nie określono preferowanych 

grup docelowych -0 pkt. 

Preferowane będą operacje, których efekty 

będą bezpośrednio oddziaływać na 

zdefiniowane w LSR grupy defaworyzowane 

młodzież do 25 r.ż. oraz dorośli powyżej 50 

r.ż. 

Opis operacji  
9% 

 

8. 

Operacja przewiduje 

zastosowanie 

rozwiązań 

sprzyjających 

ochronie środowiska 

lub klimatu 

Od 0 do 3 pkt 

Wnioskodawca przewiduje 

zastosowanie co najmniej trzech  

rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska  

w realizacji operacji – 3 pkt 

Wnioskodawca przewiduje 

zastosowanie 2 rozwiązań 

sprzyjających ochronie 

Preferowane będą operację realizowane  

z poszanowaniem ochrony środowiska 

naturalnego. 

Opis realizacji operacji lub oświadczenie 

wnioskodawcy o zastosowaniu metod lub 

technologii i wskazaniu w jakim zakresie 

są korzystniejsze dla ochrony środowiska 

niż inne metody lub technologie 

6% 
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środowiska w realizacji operacji 

– 2 pkt 

Wnioskodawca przewiduje 

zastosowanie co najmniej 

jednego  rozwiązania 

sprzyjające ochronie środowiska 

w realizacji operacji – 1 pkt 

Wnioskodawca nie opisał 

rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska  

w realizacji operacji – 0 pkt 

9. 

Operacja 

realizowana będzie 

w miejscowościach 

zamieszka-łych 

przez mniej niż 5 

tys. mieszkańców 

Albo 0 albo 5 pkt. 

TAK – 5 pkt. 

NIE – 0 pkt 

W przypadku operacji w zakresie 

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej  

i kulturalnej przewidziano preferencje dla 

operacji realizowanych w miejscowościach 

zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. 

mieszkańców 

Dokument potwierdzający liczebność 

mieszkańców w miejscu realizacji operacji 

9% 

 

10. 

Operacja 

realizowana przez 

podmioty sektora 

publicznego 

Albo 0 albo 10 pkt. 

TAK – 10 pkt. 

NIE – 0 pkt 

Preferowane będą operacje realizowane przez 

podmioty sektora publicznego, gdyż są to 

podmioty gwarantujące trwałość operacji o 

charakterze inwestycyjnym i  utrzymanie  

inwestycji o charakterze ogólnodostępnym 

(np. remonty i konserwacja siłowni 

zewnętrznych)  

Wnioskodawca określony we wniosku  
19% 

 

11. 

Wnioskodawca 

korzystał z 

doradztwa w biurze 

LGD 

Albo 0 albo 5 pkt. 

TAK – 5 pkt. 

NIE – 0 pkt. 

Preferowani będą wnioskodawcy, którzy 

korzystali z doradztwa pracowników Biura 

LGD. 

Dane z list doradztwa (biuro LGD) 9% 

MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW – 54 PKT  MINIMUM PUNKTOWE – 20 PKT 
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CEL OGÓLNY 2 

ROZWÓJ I WSPIERANIE AKTYWNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I WSPÓŁPRACY MIĘDZYPOKOLENIOWEJ 

MIESZKAŃCÓW LGD ZIELONY SZLAK NIZINY MAZOWIECKIEJ, Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ 

INNOWACYJNYCH, SZCZEGÓLNIE W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA POGORSZENIU STANU ŚRODOWISKA 

NATURALNEGO 

Cel szczegółowy 
Podnoszenie poziomu kompetencji mieszkańców obszaru LGD w tym z zakresu ochrony środowiska naturalnego i łagodzenia 

zmian klimatu 

Przedsięwzięcie Ekologicznie i razem na Zielonym Szlaku Niziny Mazowieckiej 

PREFEROWANE BĘDĄ OPERACJE z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej  

w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, np. szkolenia z zakresu ochrony środowiska 

połączone z wydarzeniami aktywizującymi społeczność lokalną, warsztaty fotograficzne połączone ze spotkaniami informacyjnymi nt. ochrony 

środowiska, turnieje sportowe z elementami warsztatów proekologicznych i prozdrowotnych. 

L.p. 
Lokalne kryteria 

wyboru 
Sposób punktacji Definicja/doprecyzowanie kryteriów Źródło weryfikacji 

Waga 

kryterium 

1 
Doświadczenie 

wnioskodawcy  

Albo 0 albo 3 pkt  

5 i więcej  zrealizowanych 

projektów z udziałem dotacji 

UE – 3 pkt 

Mniej niż 5 zrealizowanych 

projektów – 0 pkt 

 

Kryterium promujące wnioskodawców, którzy 

mają doświadczenie w pozyskiwaniu środków  

z UE 

Oświadczenie oraz załączone 

dokumenty potwierdzające 

doświadczenie (np. umowa dotacji, 

informacja o zrealizowaniu umowy) 

4% 

 

 

2 
Wpływ na promocję 

obszaru LGD 

Od 0 do 3 pkt 

Operacja zakłada promocję 

projektu na co najmniej  

3 polach reklamy – 3 pkt 

Operacja zakłada promocję 

projektu na co najmniej  

2 polach reklamy – 2 pkt 

Operacja zakłada promocję 

projektu na co najmniej  

1 pola reklamy  – 1 pkt 

Operacja nie zakłada promocji 

projektu – 0 pkt 

Preferowane będą operacje, które po 

zrealizowaniu zakładają trwałą promocję 

zrealizowanego produktu. Promocja winna być 

określona konkretnie, na wskazanych polach 

reklamy (np. umieszczenie tablicy 

informacyjnej, reklama na stronach www, 

mediach itp), w określonym miejscu (np. 

widocznym) i określonym czasie promocji (np. 

przez okres związania z celem). 

Oświadczenie / zobowiązanie 

wnioskodawcy ze wskazaniem 

planowanych form promocji 

4% 

3 

Poziom 

wykorzystania 

lokalnych zasobów  

Od 0 do 4 pkt 

Operacja zakłada wykorzystanie  

4 lokalnych zasobów 

(historycznych, tradycji, kultury 

i lokalnej infrastruktury) – 4 pkt 

Preferuje się operacje wykorzystujące lokalne 

zasoby: 

 historyczne,  

 tradycję,  

 kulturę,  

Opis wykorzystania lokalnych 

zasobów 

5% 
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Operacja zakłada wykorzystanie  

3 z 4 lokalnych zasobów – 3 pkt 

Operacja zakłada wykorzystanie  

2 z 4 lokalnych zasobów – 2 pkt 

Operacja zakłada wykorzystanie 

1 z 4 lokalnych zasobów – 1 pkt 

Operacja nie wskazuje na 

wykorzystanie lokalnych 

zasobów – 0 pkt 

 lokalną infrastrukturę turystyczną.  

Premiowane będą operacje zakładające  większe 

wykorzystanie zasobów w realizacji operacji 

(łączne wykorzystanie zasobów) 

4 Zakres operacji  

Albo 0 albo 5 albo 10 albo 15 

albo 20 pkt. 

Operacja dotyczy informowania 

społeczności lokalnej o 

walorach przyrodniczych 

obszaru LGD – 5 pkt 

Operacja dotyczy informowania 

społeczności lokalnej  

o sposobach ochrony 

środowiska naturalnego – 5 pkt  

Operacja zakłada aktywny 

udział społeczności lokalnej  

w działaniach na rzecz ochrony 

środowiska naturalnego oraz 

przeciwdziałaniu zmian klimatu 

– 5 pkt. 

Operacja zakłada powstanie 

trwałego efektu rzeczowego po 

realizacji operacji – 5 pkt. 

Operacja nie zakłada żadnego  

z w/w zakresów – 0 pkt. 

W przypadku kryterium 

Członek Rady może przyznać 

punkty każdym zakresie  

i zsumować punkty.  

Preferowane będą operacje związane z edukacją 

mieszkańców na temat walorów przyrodniczych 

obszaru LGD, ochrony środowiska i zmian 

klimatu  

Opis operacji  
25% 

 

5 
Określenie grup 

docelowych  

Albo 0 albo 5 albo 10 pkt. 

Operacja skierowana do grupy 

mieszkańców 50+ – 5 pkt. 

Operacja skierowana do dzieci  

i młodzieży do 25 r.z.– 5 pkt. 

Preferowane będą operacje, których efekty będą 

bezpośrednio oddziaływać na zdefiniowane w 

LSR grupy defaworyzowane młodzież do 25 r.ż. 

oraz dorośli powyżej 50 r.ż. 

Opis operacji  
6% 
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Nie określono preferowanych 

grup docelowych – 0 pkt.  

W przypadku kryterium 

Członek Rady może przyznać 

punkty w każdym zakresie  

i zsumować punkty 

6 

Operacja przewiduje 

zastosowanie 

rozwiązań 

sprzyjających 

ochronie środowiska 

lub klimatu 

Od 0 do 10 pkt 

Wnioskodawca przewiduje 

zastosowanie co najmniej trzech  

rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska w 

realizacji operacji – 10 pkt 

Wnioskodawca przewiduje 

zastosowanie 2  rozwiązań 

sprzyjających ochronie 

środowiska w realizacji operacji 

– 5 pkt 

Wnioskodawca przewiduje 

zastosowanie jednego  

rozwiązania sprzyjającego 

ochronie środowiska w 

realizacji operacji – 1 pkt 

Wnioskodawca nie opisał 

rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska w 

realizacji operacji – 0 pkt 

Preferowane będą operację realizowane  

z poszanowaniem ochrony środowiska 

naturalnego. 

Opis operacji lub oświadczenie  
13% 

 

7 Innowacyjność 

Albo 0 albo 10  albo 20 pkt. 

Operacja charakteryzuje się 

innowacyjnością w zakresie 

metod aktywizacji społeczności 

lokalnej – 10 pkt 

Operacja charakteryzuje się 

innowacyjnością w zakresie 

metod edukacyjnych- 10 pkt  

W przypadku kryterium 

Członek Rady może przyznać 

punkty każdym zakresie  

i zsumować punkty 

Innowacyjność w zakresie metod aktywizacji 

społeczności lokalnej to metody oparte na 

działaniu uczestników operacji, które zapewniają 

większą i lepszą jakość przyswajanej wiedzy niż 

metody nie inspirujące do działania lub czyniące 

to w niewielkim stopniu. Przykładem 

innowacyjności w zakresie metod aktywizacji 

może być połączenie edukacji ekologicznej z 

aktywnym uczestnictwem mieszkańców w 

poznawaniu walorów przyrodniczych obszaru 

oraz wykonywaniu określonych czynności z tym 

związanych (np. akcja Sprzątanie Świata z 

Opis operacji 
25% 
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Operacja nie zakłada żadnej  

z w/w innowacji - 0 pkt  

elementami edukacyjnymi nt. segregacji 

odpadów). 

Innowacyjność w zakresie metod 

edukacyjnych prowadzić ma do m.in.: 

 zwiększenia skuteczności uczenia się 

uczestników operacji,   

 możliwości motywowania uczestników 

operacji do działania,  

 możliwości rozwijania twórczego myślenia, 

kreatywności oraz integracji uczestników 

operacji,  

 umiejętności współpracy i komunikacji  

w uczestników,  

Innowacyjne metody edukacyjne mają  

w rezultacie oddziaływać przez dłuższy czas na 

uczestników niż tylko w okresie realizacji 

operacji. Przykładem dla innowacyjnej metody 

edukacyjnej jest zapoznanie uczestników 

operacji z atrakcyjnością krajobrazu LGD 

poprzez metodę fotografii. Uczestnicy nabędą 

wiedzę oraz poznają zasady fotografowania  

i obserwowania przyrody. Na zakończenie 

realizacji projektu organizowana jest wystawa 

prac fotograficznych dla mieszkańców obszaru 

LSR.  

8 

Operacja 

realizowana przez 

podmioty sektora 

publicznego 

Albo 0 albo 10 pkt  

TAK – 10 pkt. 

NIE – 0 pkt 

Preferowane będą operacje realizowane przez 

podmioty sektora publicznego, gdyż są to 

podmioty gwarantujące wiarygodność 

merytoryczną, obiektywizm oraz wsparcie 

innych instytucji właściwych ze względu na 

dbałość o ochronę przyrody  

Wnioskodawca określony we wniosku  
13% 

 

9 

Wnioskodawca 

korzystał  

z doradztwa  

w biurze LGD 

Albo 0 albo 5 pkt  

TAK – 5 pkt. 

NIE  - 0 pkt. 

Preferowani będą wnioskodawcy, którzy 

korzystali z doradztwa pracowników Biura 

LGD. 

Dane z list doradztwa (biuro LGD) 6% 

MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW - 80   MINIMUM PUNKTOWE – 35 
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CEL OGÓLNY 3 POBUDZANIE I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIESZKAŃCÓW ZIELONEGO SZLAKU NIZINY MAZOWIECKIEJ  

Cel szczegółowy  Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw na obszarze LSR poprzez dofinansowanie tworzenia nowych miejsc pracy  

Przedsięwzięcie  Przedsiębiorczość mieszkańców źródłem rozwoju gospodarczego obszaru Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej 

PREFEROWANE BĘDĄ OPERACJE z zakresu rozwijania działalności gospodarczej 

L.p. 
Lokalne kryteria 

wyboru 
Sposób punktacji Definicja/doprecyzowanie kryteriów Źródło weryfikacji 

Waga 

kryterium 

1 
Doświadczenie 

wnioskodawcy 

Albo 0 albo 2 albo 3 pkt 

Przynajmniej 2 letnie 

doświadczenie (na dzień 

składania wniosku)  

w prowadzeniu działalności 

gospodarczej – 3 pkt 

Przynajmniej roczne 

doświadczenie (na dzień 

składania wniosku)  

w prowadzeniu działalności 

gospodarczej – 2 pkt 

Mniej niż roczne doświadczenie 

(na dzień składania wniosku)  

w prowadzeniu działalności 

gospodarczej – 0 pkt 

Kryterium promujące wnioskodawców, 

którzy mają stabilną sytuację na rynku. 

Oświadczenie oraz załączone dokumenty 

potwierdzające doświadczenie  

3% 

2 

Uiszczanie przez 

wnioskodawcę 

właściwych podatków 

Albo 0 albo 10 pkt 

Wnioskodawca nie zalega  

z uiszczaniem podatków  

i składek wobec Urzędu 

Skarbowego i wobec ZUS  

– 10 pkt 

Wnioskodawca zalega 

uiszczaniem podatków  

i składek wobec Urzędu 

Skarbowego i wobec ZUS  

– 0 pkt.  

Preferowani będą przedsiębiorcy 

prowadzący swoją działalność zgodnie  

z przepisami prawa. 

Zaświadczenia o niezaleganiu w płaceniu 

podatków i składek  
15% 

3 
Różnorodność 

prowadzonej branży 

Albo 0 albo 5 pkt 

Wnioskodawca zakłada 

Preferowane będą operacje, które zakładają  

dywersyfikację prowadzonej działalności, 

Oświadczenie wnioskodawcy ,  

Opis operacji  
8% 
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dywersyfikację prowadzonej 

przez siebie działalności  

– 5 pkt 

Wnioskodawca nie zakłada 

dywersyfikacji prowadzonej 

przez siebie działalności 0 pkt 

która spowoduje pojawianie się nowych 

branż na terenie LGD. 

4 

Liczba 

nowoutworzonych 

miejsc pracy 

Albo 0 albo 5 pkt. 

Operacja zakłada utworzenie 

więcej niż 1 miejsca pracy. Nie 

mniej niż 0,5 dodatkowego etatu 

w okresie 1 roku  od momentu 

rozliczenia operacji – 5 pkt. 

Operacja zakłada utworzenie 

tylko  1 miejsca pracy (w 

przeliczeniu na średnioroczne 

etaty) – 0 pkt 

Preferowane będą operacje, które zakładają 

utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy. 

Preferowani będą wnioskodawcy, którzy 

zakładają, że w wyniku realizacji operacji 

utworzą co najmniej 1,5 etatu. Z czego 

utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy  

w przeliczeniu na średnioroczne etaty  

w okresie 3 lat od momentu rozliczenia 

operacji, jest warunkiem dostępu  

o ubieganie się o pomoc w ramach środków 

PROW 2014-2020. Utworzenie jednego 

miejsca pracy jest obligatoryjne!  

W przypadku oceny kryterium operacja 

zakłada, że wnioskodawca planuje 

utworzenie dodatkowego miejsca pracy - nie 

mniej niż 0,5 etatu w okresie 1 roku  od 

momentu rozliczenia operacji 

Opis operacji, biznesplan 8% 

5 

Poziom 

wykorzystania 

lokalnych zasobów  

Od 0 do 3 pkt 

Operacja zakłada wykorzystanie 

3 lokalnych zasobów 

(materialnych, ludzkich, 

lokalnej infrastruktury) – 3 pkt 

Operacja zakłada wykorzystanie  

2 z 3 lokalnych zasobów – 2 pkt 

Operacja zakłada wykorzystanie  

1 z 3 lokalnych zasobów – 1 pkt 

Operacja nie wskazuje na 

wykorzystanie lokalnych 

zasobów – 0 pkt 

Preferuje się operacje wykorzystujące 

lokalne zasoby: 

 materialne,  

 ludzkie,  

 lokalną infrastrukturę.  

Premiowane będą operacje, które zakładają  

większe wykorzystanie lokalnych zasobów  

w realizacji operacji (łączne wykorzystanie 

zasobów)  

Opis wykorzystania lokalnych zasobów 5% 
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6 
Wysokość wkładu 

własnego  

Albo 0 albo 5 albo 10 pkt. 

Wkład własny zaplanowano na 

poziomie powyżej 40,1% 

kosztów kwalifikowalnych – 10 

pkt 

Wkład własny zaplanowano na 

poziomie od 30,1% do 40% 

kosztów kwalifikowalnych – 5 

pkt 

Wkład własny zaplanowano na 

poziomie do 30% kosztów 

kwalifikowalnych – 0 pkt 

W przypadku operacji realizowanych przez 

podmioty wykonujące działalność 

gospodarczą, premiowane będą operacje, w 

których wkład własny wnioskodawcy 

przekracza intensywność pomocy określoną 

w LSR  

Wniosek , biznesplan 15% 

7 

Grupy 

defaworyzowane 

zatrudnione w 

przedsiębiorstwie 

 

Albo 0 albo 2 albo 4 pkt. 

Wnioskodawca zatrudnia 

przynajmniej jedną osobę  

z grupy 50+ – 2 pkt. 

Wnioskodawca zatrudnia 

przynajmniej jedną osobę  

z grupy wiekowej do 25 r.ż 

– 2 pkt. 

0 pkt, jeżeli operacja nie 

odpowiada w/w warunkom. 

W przypadku kryterium 

Członek Rady może przyznać 

punkty każdym zakresie  

i zsumować punkty 

Preferowani będą wnioskodawcy, którzy 

zatrudniają osoby ze zdefiniowanych w LSR 

grup defaworyzowanych (młodzież do  

25 r.ż. oraz dorośli powyżej 50 r.ż.) 

Oświadczenie wnioskodawcy, 

biznesplan 
6% 

8 
Zdolność finansowa 

do realizacji operacji 

Albo 0 albo 5 pkt. 

Wnioskodawca rzetelnie 

wykazuje zdolność finansową 

operacji – 5 pkt. 

Wnioskodawca nie wykazuje 

zdolności finansowej operacji – 

0 pkt 

Preferowane będą operację realizowane 

przed podmioty, które posiadają stabilne 

aktywa finansowe (środki trwałe, grunty, 

środki pieniężne), rzetelnie wykazane w 

biznesplanie które zabezpieczają ryzyko 

niewykonania operacji. 

Biznesplan  8% 
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9 Innowacyjność 

Albo 0 albo 5 pkt. 

Operacja charakteryzuje się 

innowacyjnością produktową 

lub procesową – 5 pkt 

 

Operacja nie charakteryzuje się 

żadną innowacyjnością 

produktową lub procesową  - 0 

pkt 

Innowacja produktowa – dotyczy 

produktów/usług nowych lub 

udoskonalanych. 

Nowy produkt w przedsiębiorstwie to 

produkt, który swoimi cechami lub 

przeznaczeniem znacząco różni się od 

produktów dotychczas wytwarzanych lub 

oferowanych przez przedsiębiorstwo. 

Udoskonalony produkt - to produkt/usługa, 

które zostały zmodyfikowane w celu 

zwiększenia kręgu odbiorców, dostosowania 

do nowych wymogów rynku, zwiększenia 

sprzedaży. 

Innowacja procesowa (technologiczna) – 

zmiana w stosowanych w przedsiębiorstwie 

metodach wytwarzania produktów/ 

świadczenia usług a także w sposobach 

docierania do odbiorców. Można 

dokonywać zmiany w urządzeniach lub 

procesie ich wytwarzania (usług lub 

produktów). Celem jest zwiększenie 

efektywności produkcji/świadczenia usług. 

Opis operacji, 

biznesplan 
8% 

10  Zintegrowanie branż 

Albo 0 albo 5 pkt. 

Operacja przewiduje łączne 

zaangażowanie trzech branż: 

rolnictwa, turystyki oraz IT.  

– 5 pkt  

Operacja nie przewiduje  

łącznego zaangażowanie trzech 

branż: rolnictwa, turystyki oraz 

IT. – 0 pkt  

 

Preferowane będą operacje, w realizację 

których zaangażowane będą trzy branże: 

rolnictwo, turystyka oraz IT. Jednoczesne 

zaangażowanie tych wszystkich trzech 

obszarów gospodarki poprzez efekt synergii 

przyczyni się do podniesienia 

konkurencyjności obszaru LSR, przy 

maksymalnym wykorzystaniu jego 

tradycyjnego potencjału (rolnictwo, 

turystyka), wzmocnionego oddziaływaniem 

elementów innowacyjnych. 

 8% 
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11 
Wykorzystanie znaku 

promocyjnego LGD 

Albo 0 albo 5 pkt. 

TAK – 5 pkt. 

 

NIE – 0 pkt 

Wnioskodawca zamierza wykorzystywać 

logotypy LGD przynajmniej w 

obowiązkowych formach informowania  

o przyznanej dotacji   

Zobowiązanie wnioskodawcy wraz z 

sankcją 
8% 

12 

Wnioskodawca 

korzystał z doradztwa 

w biurze LGD 

Albo 0 albo 5 pkt. 

TAK – 5 pkt. 

 

NIE  - 0 pkt. 

Preferowani będą wnioskodawcy, którzy 

korzystali z doradztwa pracowników Biura 

LGD. 

Dane z list doradztwa (biuro LGD) 8% 

MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW – 65 PKT MINIMUM PUNKTOWE – 30 PKT 
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CEL OGÓLNY 3 POBUDZANIE I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIESZKAŃCÓW ZIELONEGO SZLAKU NIZINY 

MAZOWIECKIEJ  

Cel szczegółowy  Wsparcie osób zakładających działalność gospodarczą ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych 

Przedsięwzięcie  Nowe inicjatywy gospodarcze źródłem rozwoju gospodarczego obszaru Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej 

PREFEROWANE BĘDĄ OPERACJE z zakresu podejmowania działalności gospodarczej: 

L.p. 
Lokalne kryteria 

wyboru 
Sposób punktacji Definicja/doprecyzowanie kryteriów Źródło weryfikacji 

Waga 

kryterium 

1 

Ukierunkowanie na 

zaspokojenie 

potrzeb grup 

defaworyzowanych 

ze względu na 

dostęp do rynku 

pracy 

Albo 0 albo 2 albo 3 albo 5 pkt. 

Wnioskodawca jest osobą 

bezrobotną (w dniu złożenia 

wniosku): 

Pond 1 rok – 5 pkt. 

Powyżej pół roku do 1 roku – 3 

pkt 

Mniej niż pół roku – 2 pkt.  

Wnioskodawca nie jest osobą 

bezrobotną – 0 pkt  

Kryterium promujące wnioskodawców, którzy 

są definiowani w grupie defaworyzowanych  

bezrobotnych  

Oświadczenie oraz załączone dokumenty 

potwierdzające posiadanie statusu 

bezrobotnego  

9% 

2 

Ukierunkowanie na 

zaspokojenie 

potrzeb grup 

defaworyzowanych 

zdefiniowanych  

w LSR 

Albo 0 albo 5  pkt. 

Wnioskodawca w dniu złożenia 

wniosku jest osobą powyżej 50 

r. z. – 5 pkt 

lub 

Wnioskodawca w dniu złożenia 

wniosku jest osobą poniżej 25 r. 

z. – 5 pkt  

W przypadku kryterium 

Członek Rady przyznaje punkty 

tylko w jednym zakresie. 

Wnioskodawca nie spełnia 

żadnego z w.w opcji - 0 pkt. 

Preferowani będą wnioskodawcy należący do 

zdefiniowanych w LSR grup 

defaworyzowanych  

Wniosek   9% 

3 

Liczba 

nowoutworzonych 

miejsc pracy 

Albo 0 albo 5 pkt. 

Operacja zakłada utworzenie 

więcej niż 1 miejsca pracy. Nie 

mniej niż 0,5 dodatkowego etatu 

w okresie 1 roku  od momentu 

rozliczenia operacji – 5 pkt. 

 

 

Preferowane będą operacje, które zakładają 

utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy. 

Preferowani będą wnioskodawcy, którzy 

zakładają, że w wyniku realizacji operacji 

utworzą co najmniej 1,5 etatu. Z czego 

utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy  

w przeliczeniu na średnioroczne etatu w 

okresie 2 lat od momentu rozliczenia operacji, 

Opis operacji, biznesplan 9% 
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Operacja zakłada utworzenie 

tylko  1 miejsca pracy (w 

przeliczeniu na średnioroczne 

etaty) – 0 pkt 

jest warunkiem dostępu o ubieganie się  

o pomoc w ramach środków PROW 2014-

2020. Utworzenie i utrzymanie jednego 

miejsca pracy (możliwe także 

samozatrudnienie) jest obligatoryjne!  

W przypadku oceny kryterium operacja 

zakłada, że wnioskodawca planuje utworzenie 

i utrzymanie dodatkowego miejsca pracy - nie 

mniej niż 0,5 etatu w okresie 1 roku  od 

momentu rozliczenia operacji 

4 

Poziom 

wykorzystania 

lokalnych zasobów  

Od 0 do 3 pkt 

Operacja zakłada wykorzystanie 

3 lokalnych zasobów 

(materialnych, ludzkich, 

lokalnej infrastruktury) – 3 pkt 

Operacja zakłada wykorzystanie  

2 z 3 lokalnych zasobów – 2 pkt 

Operacja zakłada wykorzystanie  

1 z 3 lokalnych zasobów – 1 pkt 

Operacja nie wskazuje na 

wykorzystanie lokalnych 

zasobów – 0 pkt 

Preferuje się operacje wykorzystujące lokalne 

zasoby: 

 materialne,  

 ludzkie,  

 lokalną infrastrukturę.  

Premiowane będą operacje, które zakładają  

większe wykorzystanie lokalnych zasobów  

w realizacji operacji (łączne wykorzystanie 

zasobów)  

Opis wykorzystania lokalnych zasobów 6% 

5 Branża  

Albo 0 albo 5 pkt. 

Podstawą zakładanej 

działalności będą lokalne 

produkty rolne – 5 pkt 

Operacja nie będzie związana z  

wykorzystywaniem lokalnych 

produktów rolnych w 

prowadzonej działalności – 0 

pkt 

Preferowani będą wnioskodawcy, którzy 

zakładają działalność gospodarczą, której 

podstawę będą stanowiły lokalne produkty 

rolne 

Opis operacji biznesplan 9% 

6  Zintegrowanie branż 

Albo 0 albo 5 pkt. 

Operacja przewiduje  łączne 

zaangażowanie trzech branż: 

rolnictwa, turystyki oraz IT. – 5 

pkt  

 

 

 

Preferowane będą operacje, w realizację 

których zaangażowane będą trzy branże: 

rolnictwo, turystyka oraz IT. Jednoczesne 

zaangażowanie tych wszystkich trzech 

obszarów gospodarki poprzez efekt synergii 

przyczyni się do podniesienia 

konkurencyjności obszaru planowanego 

objęciem LSR, przy maksymalnym 

Biznesplan, wniosek 9% 
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Operacja nie przewiduje  

łącznego zaangażowanie trzech 

branż: rolnictwa, turystyki oraz 

IT. – 0 pkt  

wykorzystaniu jego tradycyjnego potencjału 

(rolnictwo, turystyka), wzmocnionego 

oddziaływaniem elementów innowacyjnych. 

7 
Realność finansowa 

i rzeczowa operacji 

Albo 0 albo 5 pkt. 

Wnioskodawca rzetelnie 

wykazuje realność finansową  

i rzeczową operacji – 5 pkt. 

Wnioskodawca przedstawił 

biznesplan, który nie jest 

rzetelny i obejmuje 

nieprawidłowo skalkulowane 

koszty (np. nie można połączyć 

zakresu operacji z planowaną 

działalnością, przewidziane 

koszty są zawyżone w stosunku 

do cen rynkowych) – 0 pkt. 

Każda wartość punktowa winna 

mieć uzasadnienie.  

Preferowane będą operację realizowane przed 

osoby, które rzetelnie i realnie określą sposób 

realizacji operacji poprzez wykazanie  

w biznesplanie urealnienia kosztów, 

przewidują  ryzyka w związku z realizacją 

operacji, wskazują posiadane zabezpieczenie 

finansowe (np. grunty, budynki, maszyny  

i urządzenia) 

Biznesplan, opis operacji 9% 

8 
Trwałe efekty 

operacji 

Albo 0 albo 5 albo 10 pkt. 

Operacja zakłada zakup 

środków trwałych o 

przewidzianej 5-letniej 

trwałości (maszyn lub urządzeń) 

– 5 pkt 

Operacja nie zakłada adaptacji 

obiektów, które spełniały 

funkcje mieszkalne dla 

wnioskodawcy w okresie 1 roku 

przed złożeniem wniosku – 5 

pkt  

Operacja nie odpowiada żadnej 

z w/w opcji - 0 pkt.  

W przypadku kryterium 

Członek Rady może przyznać 

punkty w każdym zakresie i je 

zsumować  

Preferowane będą operacje, które zakładają 

zakup środków trwałych o charakterze maszyn 

lub urządzeń. Ponadto preferowane będą 

operacje, które nie będą stanowiły adaptacji 

budynków, które w ostatnim roku od dnia 

złożenia wniosku spełniały dla wnioskodawcy 

funkcje mieszkalne. 

Oświadczenie wnioskodawcy wraz  

z dowodami, biznes plan 
19% 
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9 

Wykorzystanie 

znaku promocyjnego 

LGD 

Albo 0 albo 5 pkt 

TAK – 5 pkt. 

NIE – 0 pkt 

Wnioskodawca zamierza wykorzystywać 

logotypy LGD przynajmniej  

w obowiązkowych formach informowania  

o przyznanej dotacji   

Zobowiązanie wnioskodawcy wraz  

z sankcją 
9% 

10 

Wnioskodawca 

korzystał z 

doradztwa w biurze 

LGD 

Albo 0 albo 5 pkt 

TAK – 5 pkt. 

NIE – 0 pkt. 

Preferowani będą wnioskodawcy, którzy 

korzystali z doradztwa pracowników Biura 

LGD. 

Dane z list doradztwa (biuro LGD) 9% 

MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW- 53 MINIMUM PUNKTOWE – 25 
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PROCEDURA ZMIANY LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU 

 

W trakcie realizacji LSR możliwe będą zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Konieczność zmian może być spowodowana: 

1. Trudnościami w procesie wyboru zgłoszonymi przez Członków Rady, 

2. Zmianą warunków społeczno – gospodarczych obszaru objętego LSR, a tym samym 

analizy SWOT, do której kryteria są adekwatne, 

3. Niemożnością osiągniecia zakładanych wskaźników 

4. Zmianami warunków prawnych związanych z wdrażaniem środków  

PROW 2014-2020. 

W przypadku trudności w procesie wyboru zgłoszonymi przez Członków Rady, Rada 

składa wniosek o dokonanie zmian w kryteriach do Zarządu LGD. Wniosek o zmianę kryteriów 

Rada składa pisemnie wraz z uzasadnieniem. W pozostałych przypadkach propozycja zmiany 

lokalnych kryteriów wyboru może nastąpić w skutek przeprowadzania monitoringu czy 

ewaluacji, a także poprzez bieżące analizowanie przez Zarząd sytuacji gospodarczej i prawnej 

czy wniosków zgłaszanych przez społeczność LGD. 

Zarząd swoje wnioski dotyczące zmiany kryteriów jak i wnioski Rady poddaje 

konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie propozycji zmian kryteriów na stronie 

internetowej LGD. Wraz z zamieszczaniem informacji, Zarząd kieruje zaproszenie do 

składania uwag do propozycji lub projektów w terminie 7 dni od dnia upublicznienia 

informacji.  

Po upływie terminu na zgłaszanie uwag, Zarząd aktualizuje projekt zmian w lokalnych 

kryteriach i przesyła do Zarządu Województwa (ZW) w celu uzgodnienia oraz akceptacji 

zmian. Pisemna akceptacja ZW skutkuje przygotowaniem projektu uchwały o zmianach oraz 

projektu aktualizacji LSR i innych dokumentów, w których zmiana winna być odnotowana. 

Zarząd LGD projekt zmian lokalnych kryteriów wyboru przedstawia pod obrady Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

Organem upoważnionym do zmiany lokalnych kryteriów wyboru jest Walne Zebranie 

Członków LGD. Zmiana lokalnych kryteriów wyboru nie może dotyczyć ogłoszonego przez 

LGD naboru wniosków. Sposób i umocowanie w zakresie uchwalania i zamiany lokalnych 

kryteriów wyboru zostały uregulowany w Statucie LGD, Regulaminie Rady, regulaminie 

Zarządu. 
 


