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Lokalne kryteria wyboru operacji w LSR 
 
 
 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
Wnioskodawca posiada doświadczenie zbieżne 
z tematem operacji: 3 pkt. 
Wnioskodawca posiada wykształcenie zbieżne 
z tematem operacji: 3 pkt. 
Wnioskodawca posiada doświadczenie lub 

wykształcenie w realizacji i rozliczaniu 
projektów finansowanych ze źródeł 
zewnętrznych: 4 pkt. 
Nie realizował/nie rozliczał wcześniej 
projektów lub brak informacji w tym zakresie  
w dokumentacji wniosku: 0 pkt.   
Maksymalna ocena 10 pkt. 

W tym kryterium ocenie poddane jest doświadczenie i 
wykształcenie zbieżne z tematem operacji czyli 
(dotychczasowe doświadczenie i wykształcenie zawodowe) jak 
również doświadczenie i wykształcenie związane z realizacją i 
rozliczaniem projektów finansowanych ze źródeł 
zewnętrznych. Wnioskodawca powinien załączyć odpowiednie 
dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia bądź 
doświadczenia w danej dziedzinie. Mogą to być kopie odpisów 
z dyplomów i świadectw, podpisane umowy o dofinansowanie 
projektu, kopie wniosków o płatność i inne dokumenty 
potwierdzające spełnianie wymagań kryterium.  

Powierzchnia gospodarstwa, które posiada lub 
w którym pracuje wnioskodawca nie 
przekracza średniej powierzchni gospodarstwa 
rolnego w województwie:  
Gospodarstwa do 50% średniej – 10 pkt., 
Gospodarstwa od 50 do 100% średniej 5 pkt. 
Gospodarstwa powyżej średniej 0 pkt. 
Maksymalna ocena: 10 pkt.  

Preferowane będą operacje realizowane prze rolników 
domowników lub małżonków rolników z gospodarstw o małym 
areale. Średnia powierzchnia gospodarstwa określona przez 
ARIMR. 

Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w 
przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne: 
powyżej 3 miejsc pracy – 10 pkt. 
od 1 do 3 miejsc pracy – 5 pkt. 
wnioskodawca stworzy miejsce pracy tylko dla 
siebie – 3 pkt. 
Maksymalna ocena 10 pkt. 

Preferowane będą operacje, które przyczynią się do jak 
największego wzrostu ilości miejsc pracy na terenie LGD. 

Działalność, której dotyczy operacja jest 
oparta o wykorzystanie lokalnych zasobów 
gospodarczych (energia ze źródeł 
odnawialnych, cegła, owoce miękkie, zasoby 
leśne) 
spowoduje rozwój istniejących 
produktów/usług/działalności- 10 pkt. 

w dokumentacji brak informacji  na ten temat 
– 0 pkt. 
Maksymalna ocena 10 pkt. 

Preferowane będą operacje dotyczące przetwórstwa, 
wytwarzania i produkcji lokalnych zasobów gospodarczych 
takich jak energia ze źródeł odnawialnych, cegła, owoce 
miękkie, zasoby leśne. Jeżeli operacja dotyczy któregoś z 
zasobów należy wpisać 10 pkt. 

Operacja dotyczy turystyki na obszarze LGD:  
powstanie nowych usług turystycznych  
zgodnie z Ekonomicznych Planem Projektu:10 
pkt. 
wyłącznie rozwój istniejących usług 
turystycznych zgodnie z Ekonomicznym 
Planem Projektu: 5 pkt. 
brak informacji na ten temat  w dokumentacji 
lub operacja nie dotyczy turystyki – 0 pkt. 
Maksymalna ocena 10 pkt. 

Preferowane będą operacje przyczyniające się do poprawy 
stanu infrastruktury turystycznej, zwiększania się ilości miejsc 
noclegowych, punktów gastronomicznych, gospodarstw 
agroturystycznych oraz inne przedsięwzięcia podnoszące 
atrakcyjność turystyczna obszaru LGD. 
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Rozwój przedsiębiorczości 
Realizacja operacji spowoduje utworzenie lub 
rozwój przedsiębiorstwa:  
Powstanie nowego przedsiębiorstwa lub 
działalności pozarolniczej- 10 pkt. 
Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa lub 
działalności pozarolniczej- 5 pkt. 
Maksymalna ocena 10 pkt. 

Preferowane  będą operacje powstanie nowego 
przedsiębiorstwa na obszarze LGD  

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
Wnioskodawca posiada doświadczenie zbieżne 
z tematem operacji: 3 pkt. 
Wnioskodawca posiada wykształcenie zbieżne 
z tematem operacji: 3 pkt. 
Wnioskodawca posiada doświadczenie lub 
wykształcenie w realizacji i rozliczaniu 
projektów finansowanych ze źródeł 
zewnętrznych: 4 pkt. 
Nie realizował/nie rozliczał wcześniej 
projektów lub brak informacji w tym zakresie  
w dokumentacji wniosku: 0 pkt.   
Maksymalna ocena: 10 pkt. 

W tym kryterium ocenie poddane jest doświadczenie i 
wykształcenie zbieżne z tematem operacji jak również 
doświadczenie i wykształcenie związane z realizacją i 
rozliczaniem projektów finansowanych ze źródeł 
zewnętrznych. Wnioskodawca powinien załączyć odpowiednie 
dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia bądź 
doświadczenia w danej dziedzinie. Mogą to być kopie odpisów 
z dyplomów i świadectw, podpisane umowy o dofinansowanie 
projektu, kopie wniosków o płatność i inne dokumenty 
potwierdzające spełnianie wymagań kryterium. 

Rozwój przedsiębiorczości 
Realizacja operacji spowoduje utworzenie lub 
rozwój przedsiębiorstwa:  
Powstanie nowego przedsiębiorstwa lub 

działalności pozarolniczej- 10 pkt. 
Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa lub 
działalności pozarolniczej- 5 pkt. 
Maksymalna ocena: 10 pkt. 

Preferowane  będą operacje powstanie nowego 
przedsiębiorstwa na obszarze LGD 

Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w 
przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne: 
powyżej 3 miejsc pracy – 10 pkt. 
od 1 do 3 miejsc pracy – 5 pkt. 
wnioskodawca stworzy miejsce pracy tylko dla 
siebie – 3 pkt. 
Maksymalna ocena: 10 pkt. 

Preferowane będą operacje, które przyczynią się do jak 
największego wzrostu ilości miejsc pracy na terenie LGD. 

Działalność, której dotyczy operacja jest 
oparta o wykorzystanie lokalnych zasobów 
gospodarczych (energia ze źródeł 
odnawialnych, cegła, owoce miękkie, zasoby 

leśne) 
spowoduje powstanie nowych 
produktów/usług/ działalności -10 pkt. 
w dokumentacji brak informacji  na ten temat 
– 0 pkt. 
Maksymalna ocena 10 pkt. 

Preferowane będą operacje dotyczące przetwórstwa, 

wytwarzania i produkcji lokalnych zasobów gospodarczych 
takich jak energia ze źródeł odnawialnych, cegła, owoce 
miękkie, zasoby leśne. Jeżeli operacja dotyczy któregoś z 
zasobów należy wpisać 10 pkt.  

Operacja dotyczy turystyki na obszarze LGD  
powstanie nowych usług turystycznych  
zgodnie z Ekonomicznych Planem Projektu:10 
pkt. 
wyłącznie rozwój istniejących usług 
turystycznych zgodnie z Ekonomicznym 
Planem Projektu: 5 pkt. 
brak informacji na ten temat  w dokumentacji 

lub operacja nie dotyczy turystyki – 0 pkt. 
Maksymalna ocena 10 pkt. 

Preferowane będą operacje przyczyniające się do poprawy 
stanu infrastruktury turystycznej, zwiększania się ilości miejsc 
noclegowych, punktów gastronomicznych, gospodarstw 
agroturystycznych oraz inne przedsięwzięcia podnoszące 
atrakcyjność turystyczna obszaru LGD.  
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Aktywizacja gospodarcza mieszkańców LGD 
- pon. 35 rż i pow. 50 rż w dniu złożenia 
wniosku- 10 pkt 
-od 35 rż do 50 rż w dniu złożenia wniosku lub 
brak informacji na ten temat- 0 pkt 
 Maksymalna ocena 10 pkt. 

Preferowane będą wnioski składane przez wnioskodawców z 
grupy wiekowej pon. 35 r.ż oraz  pow. 50 rż.  

 


