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Załącznik nr 3 do Uchwały nr 6/20/Z  z dnia 25.03.2020 r. 

 

 
Lokalne kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia 
1.2.2  Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych – start-up (dofinansowanie 60 tys. zł): 

Kryteria stosowane w procedurze: 

 oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 
 

 
Nazwa kryterium 

 

 
Definicja kryterium 

 
Ocena punktowa 

 
Sposób oceny 

 
Nowe miejsca pracy 

Kryterium premiuje projekty, w 
wyniku których powstanie więcej niż 
jedno miejsce pracy   

1 pkt – w wyniku operacji powstaną co najmniej 
2 miejsca pracy (pełne etaty) 
0 pkt – 1 miejsce pracy  

Indywidualna 

Status wnioskodawcy Kryterium preferuje osoby 
bezrobotne  

1 pkt - Wnioskodawca jest osobą bezrobotną 

zarejestrowaną w urzędzie pracy; 

0 pkt. - pozostali 

Indywidualna 

 
Bezrobotni z grup 
defaworyzowanych określonych w 
LSR 

Czy wnioskodawca należy do grupy 
osób defaworyzowanych wskazanej w 
LSR   

 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 
 

Indywidualna 

Rodzaj preferowanej działalności Kryterium preferuje rodzaj 
działalności wskazany w diagnozie 
LSR. Punkty będą przyznawane w 
przypadku, jeśli we wniosku 
wnioskodawca wykazał, że 
dominującą działalnością gospodarczą 
będą usługi turystyczne (noclegi, 
gastronomia, przewodnictwo lub inne 
usługi stanowiące ofertę dla turystów) 
lub przetwórstwo owoców, warzyw, 

Główną lub przeważającą działalnością są: 
1 pkt – usługi turystyczne (noclegi, gastronomia, 
przewodnictwo, inne usługi stanowiące ofertę dla 
turystów) lub przetwórstwo owoców, warzyw, 
mięsa bazujące na lokalnych zasobach 
0 pkt – pozostałe 

Indywidualna 
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mięsa bazujące na lokalnych 
zasobach. Dominująca działalność to 
taka, która jest wykazana we wniosku 
jako działalność główna (kod PKD) i 
z niej wnioskodawca wykazał w 
biznesplanie większość przychodów 
w skali roku. 
 

Wskaźnik przedsiębiorczości na 
obszarze gminy 

Kryterium preferuje obszary gmin 
gdzie jest niższe nasycenie 
przedsiębiorczością, aby tworzyć 
warunki do tworzenia nowych miejsc 
pracy. 

Liczba zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych na 1000 mieszkańców według 
stanu na koniec 2014 r. na obszarze gminy gdzie 
wnioskodawca ma stałe miejsce zamieszkania jest 
mniejszy od średniej na obszarze LSR: 
 
2 pkt – o 10 jednostek 
1 pkt – o 5 jednostek 
0 pkt – jest równa lub wyższa od średniej dla 
obszaru LSR, lub jest poza obszarem LSR 

Indywidualna 

Okres realizacji operacji Kryterium preferuje operacje, które 
będą realizowane nie dłużej niż 12 
miesięcy. 

Okres realizacji operacji będzie nie dłuższy niż 12 
miesięcy liczony od daty podpisania umowy na 
wsparcie: 
 
2 pkt – tak 
0 pkt – termin realizacji jest dłuższy niż 12 
miesięcy 

Indywidualna 

Doradztwo w Biurze LGD Kryterium preferuje operacje, które 
były przygotowane przez 
wnioskodawców w ramach 
uzyskanego doradztwa w Biurze 
LGD i są kompletne 
 

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku 
przedstawił pracownikowi Biura LGD założenia 
projektu (cele, działania, zakres rzeczowy, plan 
finansowy) i korzystał z doradztwa Biura LGD, a 
wniosek jest kompletny. 
 
1 pkt – tak 
 
0 pkt – nie 

Indywidualna 

Stały meldunek na obszarze LSR Kryterium preferuje wnioskodawców, 

którzy na dzień złożenia wniosku 

Z zaświadczenia właściwego urzędu gminy, które 

załączy do wniosku Wnioskodawca wynika, że 

Indywidualna 
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mają stały meldunek na obszarze LSR 

dłużej niż 12 miesięcy 

 

Wnioskodawca jest zameldowany na obszarze 

LSR powyżej 12 miesięcy  

2 pkt – tak 

0 pkt – nie 

Wsparcie na rynku pracy młodych 
przedsiębiorczych osób 
 

Kryterium preferuje wnioskodawców 

do 35 roku życia 

 

1 pkt – wnioskodawca w wieku do 35 roku życia  

0 pkt - pozostali 

Indywidualna 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie: 
12  

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji : 
6  

  
Lokalne kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia 
1.2.3  Wsparcie na rozwój istniejących przedsiębiorstw 

Kryteria stosowane w procedurze: 

 oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 
 

 
Nazwa kryterium 

 

 
Definicja kryterium 

 
Ocena punktowa 

 
Sposób oceny 

 
Nowe miejsca pracy 

Kryterium premiuje projekty, w 
wyniku których powstanie więcej 
miejsc pracy   

1 pkt – jeżeli powstanie co najmniej o jedno miejsce 
pracy więcej ponad wymagane minimum (pełny etat) 
0 pkt – jeżeli utworzone zostanie miejsce pracy jako 
wymagane minimum 

Indywidualna 

 
Bezrobotni z grup 
defaworyzowanych określonych w 
LSR 
 

Kryterium preferuje operacje w 
wyniku których wnioskodawca 
zatrudni osoby bezrobotne z grup 
defaworyzowanych wskazanych w 
LSR   

 
2 pkt – co najmniej 2 osoby (na pełnych etatach) 
1 pkt – co najmniej 1 osobę  
0 pkt – nie zatrudni takich osób 
 

Indywidualna 

Staż w prowadzeniu działalności 
gospodarczej 

Kryterium preferuje przedsiębiorców, 
którzy nie działają długo na rynku, 

2 pkt – firma działa powyżej 12 do 24 miesięcy; 
1 pkt – firma działa powyżej 24 do 48 miesięcy 

Indywidualna 
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aby ich wspomóc w rozwoju 0 pkt - pozostali 

Rodzaj preferowanej działalności Kryterium preferuje rodzaj 
działalności wskazany w diagnozie 
LSR. Punkty będą przyznawane w 
przypadku, jeśli we wniosku 
wnioskodawca wykazał, że 
dominującą działalnością gospodarczą 
będą usługi turystyczne (noclegi, 
gastronomia, przewodnictwo lub inne 
usługi stanowiące ofertę dla turystów) 
lub przetwórstwo owoców, warzyw, 
mięsa bazujące na lokalnych 
zasobach. Dominująca działalność to 
taka, która jest wykazana we wniosku 
jako działalność główna (kod PKD) i 
z niej wnioskodawca wykazał w 
biznesplanie większość przychodów 
w skali roku. 
 

Główną lub przeważającą działalnością są:  
2 pkt – usługi turystyczne (noclegi, gastronomia, 
przewodnictwo, inne usługi stanowiące ofertę dla 
turystów)  
1 pkt – przetwórstwo owoców, warzyw, mięsa 
bazujące na lokalnych zasobach 
0 pkt – pozostałe 

Indywidualna 

Wskaźnik przedsiębiorczości na 
obszarze gminy 

Kryterium preferuje obszary gmin 
gdzie jest niższe nasycenie 
przedsiębiorczością, aby tworzyć 
warunki do tworzenia nowych miejsc 
pracy. 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 
na 1000 mieszkańców według stanu na koniec 2014 r. 
na obszarze gminy gdzie wnioskodawca ma siedzibę 
(według Krajowego Rejestru Sądowego) lub główne 
miejsce wykonywania działalności (według CEiDG) 
jest mniejszy od średniej na obszarze LSR: 
 
2 pkt – o 10 jednostek 
1 pkt – o 5 jednostek 
0 pkt – jest równa lub wyższa od średniej dla obszaru 
LSR 

Indywidualna 

Wkład własny wnioskodawcy Kryterium preferuje wnioskodawców, 
który wnoszą większy udział własny 

- udział wkładu własnego jest większy niż minimum 
założone dla danego poddziałania, wskazane w 
ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie 
wsparcia: 
 
2 pkt - więcej niż 5 %  

Indywidualna 
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1 pkt - od 2% do 5 %   
0 pkt - mniej niż 2 % 

Okres realizacji operacji Kryterium preferuje operacje, które 
będą realizowane nie dłużej niż 12 
miesięcy. 

Okres realizacji operacji będzie nie dłuższy niż 12 
miesięcy liczony od daty podpisania umowy na 
wsparcie: 
 
2 pkt – tak 
0 pkt – termin realizacji jest dłuższy niż 12 miesięcy 

Indywidualna 

Doradztwo w Biurze LGD Kryterium preferuje operacje, które 
były przygotowane przez 
wnioskodawców w ramach 
uzyskanego doradztwa w Biurze 
LGD i są kompletne  

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku przedstawił 
pracownikowi Biura LGD założenia projektu (cele, 
działania, zakres rzeczowy, plan finansowy) i korzystał 
z doradztwa Biura LGD, a wniosek jest kompletny. 
 
1 pkt – tak 
 
0 pkt – nie 

Indywidualna 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie: 
14  

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji : 
7  

 

 

 
Lokalne kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia 
1.2.4  Inicjatywy promujące lokalną twórczość i produkty lokalne 

Kryteria stosowane w procedurze: 

 oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD,  

 oceny i wyboru  operacji własnych LGD, 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 
 

 
Nazwa kryterium 

 

 
Definicja kryterium 

 
Ocena punktowa 

 
Sposób oceny 
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Wkład własny wnioskodawcy Kryterium preferuje wnioskodawców, 
który wnoszą większy udział własny 
 
(to kryterium nie dotyczy operacji 
własnej realizowanej przez LGD) 

- udział wkładu własnego jest większy niż minimum 
założone dla danego poddziałania, wskazane w 
ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie 
wsparcia: 
 
2 pkt - więcej niż 5 %  
1 pkt - od 2% do 5 %   
0 pkt - mniej niż 2 % 

Indywidualna 

Okres realizacji operacji Kryterium preferuje operacje, które 
będą realizowane nie dłużej niż 12  
miesięcy. 

Okres realizacji operacji będzie nie dłuższy niż 12  
miesięcy liczony od daty podpisania umowy na 
wsparcie: 
 
2 pkt – tak 
0 pkt – termin realizacji jest dłuższy niż  12  miesięcy 

Indywidualna 

Doradztwo w Biurze LGD Kryterium preferuje operacje, które 
były przygotowane przez 
wnioskodawców w ramach 
uzyskanego doradztwa w Biurze 
LGD i są kompletne  
(to kryterium nie dotyczy operacji 
własnej realizowanej przez LGD) 
 

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku przedstawił 
pracownikowi Biura LGD założenia projektu (cele, 
działania, zakres rzeczowy, plan finansowy) i korzystał 
z doradztwa Biura LGD, a wniosek jest kompletny. 
 
2 pkt – tak 
0 pkt – nie 

Indywidualna 

Promocja twórczości i produktów 
lokalnych 

Kryterium preferuje operacje, które 
będą promować większą liczbę 
twórców i producentów z obszaru 
LSR. 

Każdy z kiermaszów będzie promował twórczość i 
produkty lokalne z obszaru LSR: 
 
2 pkt – więcej niż 10 lokalnych twórców i 
producentów 
1 pkt – od 7 do 10 twórców i producentów 
0 pkt – poniżej 7 twórców i producentów  

Indywidualna 

Promocja większego obszaru LSR Kryterium preferuje operacje, które 
będą promować twórczość i produkty 
lokalne z większego obszaru LSR 

Każda z kiermaszów będzie promowała twórczość i 
produkty lokalne producentów: 
2 pkt – z więcej niż 8 gmin z obszaru LSR 
1 pkt – z obszaru od 5 do 8 gmin należących do LGD  
0 pkt – z obszaru poniżej 5 gmin należących do LGD 

Indywidualna 

Uczestnicy imprez promocyjnych Kryterium preferuje operacje, w 
których wskaże się ich konkretne 

W ramach zorganizowanych imprez promocyjnych 
Wnioskodawca udokumentuje udział w imprezach: 

Indywidualna 
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efekty w postaci zakładanej liczby 
uczestników/widzów 

2 pkt – powyżej 10000 uczestników  
1 pkt -  powyżej 9000 do 10000 uczestników 
0 pkt – poniżej 9000 uczestników 

Udział mieszkańców obszaru LSR Kryterium preferuje operacje, w 
których w ramach warsztatów będą 
uczestniczyć mieszkańcy obszaru 
LSR. Będą oni mogli nabywać 
umiejętności w zakresie rękodzieła z 
obszaru LSR 

W ramach zorganizowanych warsztatów 
rękodzielniczych Wnioskodawca udokumentuje udział 
w warsztatach: 
2 pkt – powyżej 40 mieszkańców z obszaru wsparcia  
1 pkt -  powyżej 35 do 40 mieszkańców z obszaru 
wsparcia  
0 pkt – poniżej 35 mieszkańców z obszaru wsparcia 

ndywidualna 

Innowacyjność projektu Kryterium preferuje operacje, które 
zakładają realizację działań 
innowacyjnych 

Innowacyjność projektu - operacja zakłada realizację  
działań innowacyjnych a wnioskodawca opisał 
innowacyjność przedsięwzięcia1: 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

ndywidualna 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie: 
15 (dla LGD – 11)  

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji : 
 8  (dla LGD 6 )  

 
Lokalne kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia 
1.2.5  Wydawnictwa promujące produkty lokalne i tradycyjne  

(katalog z legalnie wytwarzanymi produktami lokalnymi i tradycyjnymi z obszaru LSR): 
Kryteria stosowane w procedurze: 

 oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD,  

 oceny i wyboru  operacji własnych LGD, 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 
 

 
Nazwa kryterium 

 

 
Definicja kryterium 

 
Ocena punktowa 

 
Sposób oceny 

Wkład własny wnioskodawcy Kryterium preferuje wnioskodawców, - udział wkładu własnego jest większy niż minimum Indywidualna 

                                                           
1
 Innowacyjność rozumie się jako wdrożenie nowego na obszarze LSR  lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu 

wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych  
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który wnoszą większy udział własny 
 
(to kryterium nie dotyczy operacji 
własnej realizowanej przez LGD) 

założone dla danego poddziałania, wskazane w 
ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie 
wsparcia: 
 
2 pkt - więcej niż 5 %  
1 pkt - od 2% do 5 %   
0 pkt - mniej niż 2 % 

Okres realizacji operacji Kryterium preferuje operacje, które 
będą realizowane nie dłużej niż 18 
miesięcy. 

Okres realizacji operacji będzie nie dłuższy niż 18 
miesięcy liczony od daty podpisania umowy na 
wsparcie: 
 
2 pkt – tak 
0 pkt – termin realizacji jest dłuższy niż 18 miesięcy 

Indywidualna 

Doradztwo w Biurze LGD Kryterium preferuje operacje, które 
były przygotowane przez 
wnioskodawców w ramach 
uzyskanego doradztwa w Biurze 
LGD i są kompletne  
 
(to kryterium nie dotyczy operacji 
własnej realizowanej przez LGD) 
 

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku przedstawił 
pracownikowi Biura LGD założenia projektu (cele, 
działania, zakres rzeczowy, plan finansowy) i korzystał 
z doradztwa Biura LGD, a wniosek jest kompletny. 
 
2 pkt – tak 
 
0 pkt – nie 

Indywidualna 

Promocja produktów lokalnych  Kryterium preferuje operacje, które 
będą promować produkty lokalne 
większej liczbę twórców i 
producentów z obszaru LSR. 

Wydawnictwo będzie promować legalnie wyrabiane 
produkty lokalne z obszaru LSR: 
 
2 pkt – więcej niż 15 lokalnych twórców i 
producentów 
1 pkt – od 10 do 15 lokalnych twórców i producentów  
0 pkt – poniżej 10 lokalnych twórców i producentów 

Indywidualna 

Promocja większego obszaru LSR Kryterium preferuje operacje, które 
będą promować produkty lokalne z 
większego obszaru LSR 

Wydawnictwo będzie promować legalnie wyrabiane 
produkty lokalne z obszaru LSR: 
 
2 pkt – z więcej niż 8 gmin z obszaru LSR 
1 pkt – z obszaru od 5 do 10 gmin należących do 
LGD  
0 pkt – z obszaru poniżej 5 gmin należących do LGD 

Indywidualna 
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Ilość certyfikowanych produktów Kryterium preferuje operacje, które 
będą promować jak najwięcej 
certyfikowanych produktów 
lokalnych 
 

 
2 pkt – powyżej 80 produktów  
1 pkt -  od 70 do 80 produktów  
0 pkt – poniżej 70 produktów 

Indywidualna 

Innowacyjność projektu Kryterium preferuje operacje, które 
zakładają realizację działań 
innowacyjnych 

Innowacyjność projektu - operacja zakłada realizację  
działań innowacyjnych a wnioskodawca opisał 
innowacyjność przedsięwzięcia2: 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

ndywidualna 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie: 
 13  (dla LGD – 9)  

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji : 
 7   (dla LGD 5)  

 

 
Lokalne kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia 
1.2.5  Wydawnictwa promujące produkty lokalne i tradycyjne (katalog z wzorami rękodzieła lokalnego z obszaru LSR): 

Kryteria stosowane w procedurze: 

 oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD,  

 oceny i wyboru  operacji własnych LGD, 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 
 

 
Nazwa kryterium 

 

 
Definicja kryterium 

 
Ocena punktowa 

 
Sposób oceny 

Wkład własny wnioskodawcy Kryterium preferuje wnioskodawców, 
który wnoszą większy udział własny 
 
(to kryterium nie dotyczy operacji 
własnej realizowanej przez LGD) 

- udział wkładu własnego jest większy niż minimum 
założone dla danego poddziałania, wskazane w 
ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie 
wsparcia: 
 

Indywidualna 

                                                           
2
 Innowacyjność rozumie się jako wdrożenie nowego na obszarze LSR  lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu 

wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych  
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2 pkt - więcej niż 5 %  
1 pkt - od 2% do 5 %   
0 pkt - mniej niż 2 % 

Okres realizacji operacji Kryterium preferuje operacje, które 
będą realizowane nie dłużej niż 18 
miesięcy. 

Okres realizacji operacji będzie nie dłuższy niż 18 
miesięcy liczony od daty podpisania umowy na 
wsparcie: 
 
2 pkt – tak 
0 pkt – termin realizacji jest dłuższy niż 18 miesięcy 

Indywidualna 

Doradztwo w Biurze LGD Kryterium preferuje operacje, które 
były przygotowane przez 
wnioskodawców w ramach 
uzyskanego doradztwa w Biurze 
LGD i są kompletne  
 
(to kryterium nie dotyczy operacji 
własnej realizowanej przez LGD) 

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku przedstawił 
pracownikowi Biura LGD założenia projektu (cele, 
działania, zakres rzeczowy, plan finansowy) i korzystał 
z doradztwa Biura LGD, a wniosek jest kompletny. 
 
2 pkt – tak 
 
0 pkt – nie 

Indywidualna 

Promocja lokalnego rękodzieła  Kryterium preferuje operacje, które 
będą promować rękodzieło lokalne 
większej liczbę twórców z obszaru 
LSR. 

Wydawnictwo będzie promować lokalne rękodzieło z 
obszaru LSR: 
 
2 pkt – więcej niż 15 lokalnych twórców  
1 pkt – od 10 do 15 lokalnych twórców   
0 pkt – poniżej 10 lokalnych twórców 

Indywidualna 

Promocja większego obszaru LSR Kryterium preferuje operacje, które 
będą promować lokalne rękodzieło z 
większego obszaru LSR 

Wydawnictwo będzie promować lokalne rękodzieło z 
obszaru LSR: 
 
2 pkt – z więcej niż 8 gmin z obszaru LSR 
1 pkt – z obszaru od 5 do 10 gmin należących do 
LGD  
0 pkt – z obszaru poniżej 5 gmin należących do LGD 

Indywidualna 

Innowacyjność projektu Kryterium preferuje operacje, które 
zakładają realizację działań 
innowacyjnych 

Innowacyjność projektu - operacja zakłada realizację  
działań innowacyjnych a wnioskodawca opisał 
innowacyjność przedsięwzięcia3: 

ndywidualna 

                                                           
3
 Innowacyjność rozumie się jako wdrożenie nowego na obszarze LSR  lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu 

wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych  
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1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie: 
 11  (dla LGD – 7)  

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji : 
6  (dla LGD 4)  

 

 

 

 
Lokalne kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia 
1.2.6  Wspieranie współpracy między przedsiębiorcami w zakresie sieciowania usług turystycznych: 

Kryteria stosowane w procedurze: 

 oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD,  
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 
 

 
Nazwa kryterium 

 

 
Definicja kryterium 

 
Ocena punktowa 

 
Sposób oceny 

Staż w prowadzeniu działalności 
gospodarczej 

Kryterium preferuje wnioskodawców, 
którzy mają większe doświadczenie na 
rynku  

Staż w prowadzeniu działalności gospodarczej 
(dotyczy każdego partnera projektu): 
 
2 pkt – firma działa powyżej 5 lat; 
1 pkt – firma działa powyżej 1 roku i do 5 lat 
0 pkt – firma działa do 1 roku 

Indywidualna 

Wkład własny wnioskodawcy Kryterium preferuje wnioskodawców, 
który wnoszą większy udział własny 
 
 

- udział wkładu własnego jest większy niż minimum 
założone dla danego poddziałania, wskazane w 
ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie 
wsparcia: 
 
2 pkt - więcej niż 5 %  
1 pkt - od 2% do 5 %   

Indywidualna 
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0 pkt - mniej niż 2 % 

Okres realizacji operacji Kryterium preferuje operacje, które 
będą realizowane nie dłużej niż 12 
miesięcy. 

Okres realizacji operacji będzie nie dłuższy niż 12 
miesięcy liczony od daty podpisania umowy na 
wsparcie: 
 
2 pkt – tak 
0 pkt – termin realizacji jest dłuższy niż 12 miesięcy 

Indywidualna 

Doradztwo w Biurze LGD Kryterium preferuje operacje, które 
były przygotowane przez 
wnioskodawców w ramach 
uzyskanego doradztwa w Biurze 
LGD i są kompletne  
 
 

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku przedstawił 
pracownikowi Biura LGD założenia projektu (cele, 
działania, zakres rzeczowy, plan finansowy) i korzystał 
z doradztwa Biura LGD, a wniosek jest kompletny. 
 
2 pkt – tak 
 
0 pkt – nie 

Indywidualna 

Liczba partnerów w sieci Kryterium preferuje operacje, które 
będą sieciować większą liczbę 
partnerów z obszaru LSR. 

Współpraca przedsiębiorców w zakresie utworzonej  
sieciowej usługi turystycznej obejmuje: 
 
2 pkt – powyżej 5 partnerów 
1 pkt – od 3 do 5 partnerów 
0 pkt – 2 partnerów 

Indywidualna 

Promocja atrakcji z większego 
obszaru LSR 

Kryterium preferuje operacje, które 
będą promować atrakcje turystyczne z 
większego obszaru LSR 

Powstała sieciowa usługa turystyczna promuje atrakcje 
turystyczne: 
 
2 pkt – z więcej niż 8 gmin z obszaru LSR 
1 pkt – z obszaru od 4 do 8 gmin należących do LGD 
0 pkt – z obszaru mniej niż 4 gmin należących do 
LGD 

Indywidualna 

Liczba ofert komercyjnych Kryterium preferuje operacje, które 
umożliwia powstanie więcej ofert 
komercyjnych obszaru LSR 

W wyniku sieciowej współpracy partnerów powstanie: 
 
2 pkt – powyżej 5 turystycznych ofert komercyjnych 
1 pkt -  od 3 do 5 turystycznych ofert komercyjnych 
0 pkt – poniżej 3 turystycznych ofert komercyjnych 

Indywidualna 
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Innowacyjność projektu Kryterium preferuje operacje, które 
zakładają realizację działań 
innowacyjnych 

Innowacyjność projektu - operacja zakłada realizację  
działań innowacyjnych a wnioskodawca opisał 
innowacyjność przedsięwzięcia4: 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

Indywidualna 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie: 
15    

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji : 
8    

 

 

 
Lokalne kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia 
1.2.7: Promocja i budowa marki produktów lokalnych i tradycyjnych (operacja własna)  

Kryteria stosowane w procedurze: 

 oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD,  

 oceny i wyboru  operacji własnych LGD, 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 
 

 
Nazwa kryterium 

 

 
Definicja kryterium 

 
Ocena punktowa 

 
Sposób oceny 

Wkład własny wnioskodawcy Kryterium preferuje wnioski, w 
których wnioskodawcy planują 
większy wkład własny w budżecie 
operacji niż wymagane minimum  
 
(to kryterium nie dotyczy operacji 
własnej realizowanej przez LGD) 

2 pkt - udział wkładu własnego jest większy niż 
wymagane minimum o więcej niż 5 % 

1 pkt - udział wkładu własnego jest większy niż 
wymagane minimum o od 2% do 5 % 

0 pkt - udział wkładu własnego wynosi wymagane 
minimum lub jest większe o mniej niż 2 % od 

Indywidualna 

                                                           
4
 Innowacyjność rozumie się jako wdrożenie nowego na obszarze LSR  lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu 

wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych 



14 
 

wymaganego minimum 

 

Okres realizacji operacji Kryterium preferuje operacje, które 
będą realizowane nie dłużej niż 8 
miesięcy od daty podpisania umowy 
na wsparcie. 

 

Okres realizacji operacji będzie nie dłuższy niż 8 
miesięcy liczony od daty podpisania umowy na 
wsparcie: 

2 pkt – tak 

0 pkt - termin realizacji jest dłuższy niż 8 miesięcy 

 

Indywidualna 

Doradztwo w Biurze LGD Kryterium preferuje operacje, które 
były przygotowane przez 
wnioskodawców w ramach 
uzyskanego doradztwa w Biurze 
LGD i są kompletne  
(to kryterium nie dotyczy operacji 
własnej realizowanej przez LGD) 
 

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku przedstawił 
pracownikowi Biura LGD założenia projektu (cele, 
działania, zakres rzeczowy, plan finansowy) i korzystał 
z doradztwa Biura LGD, a wniosek jest kompletny. 
 
2 pkt – tak 
0 pkt – nie 

Indywidualna 

Promocja twórczości i produktów 
lokalnych 

Kryterium preferuje operacje, które 
będą promować większą liczbę 
twórców i producentów z obszaru 
LSR. 

 

1 pkt – Impreza będzie promować twórczość i 
produkty lokalne z obszaru LSR minimum 22 
lokalnych twórców/producentów, 

0 pkt - Impreza będzie promować twórczość i 
produkty lokalne z obszaru LSR mniej niż 22 
lokalnych twórców/producentów. 

 

Indywidualna 

Promocja większego obszaru LSR Kryterium preferuje operacje, które 
będą promować twórczość i produkty 
lokalne z większego obszaru LSR 

Każda z kiermaszów będzie promowała twórczość i 
produkty lokalne producentów: 
2 pkt – z więcej niż 8 gmin z obszaru LSR 
1 pkt – z obszaru od 5 do 8 gmin należących do LGD  
0 pkt – z obszaru mniej niż 5 gmin należących do 
LGD 

Indywidualna 

Uczestnicy imprez promocyjnych Kryterium preferuje operacje, w 
których wskaże się ich konkretne 
efekty w postaci zakładanej liczby 
uczestników/widzów 

2 pkt – w ramach zorganizowanej imprezy 
promocyjnej Wnioskodawca udokumentuje w niej 
udział co najmniej 1100 uczestników 

Indywidualna 
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0 pkt – w ramach zorganizowanej imprezy 
promocyjnej weźmie udział mniej niż 1100 
uczestników 

 

Innowacyjność projektu Kryterium preferuje operacje, które 
zakładają realizację działań 
innowacyjnych. 

 

Innowacyjność projektu - operacja zakłada realizację  
działań innowacyjnych a wnioskodawca opisał 
innowacyjność przedsięwzięcia5: 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

Indywidualna 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie: 
12 (dla LGD – 8)  

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji : 
 6  (dla LGD 4 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Innowacyjność rozumie się jako wdrożenie nowego na obszarze LSR  lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu 

wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych 
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Lokalne kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia 
2.1.1   Poprawa infrastruktury na rzecz rozwoju lokalnej działalności kulturalnej: 

Kryteria stosowane w procedurze: 

 oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD,  
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 
 

 
Nazwa kryterium 

 

 
Definicja kryterium 

 
Ocena punktowa 

 
Sposób oceny 

Okres realizacji operacji Kryterium preferuje operacje, które 
będą realizowane nie dłużej niż 12 
miesięcy. 

Okres realizacji operacji będzie nie dłuższy niż 12 
miesięcy liczony od daty podpisania umowy na 
wsparcie: 
 
2 pkt – tak 
0 pkt – termin realizacji jest dłuższy niż 12 miesięcy 

Indywidualna 

Doradztwo w Biurze LGD Kryterium preferuje operacje, które 
były przygotowane przez 
wnioskodawców w ramach 
uzyskanego doradztwa w Biurze 
LGD i są kompletne  
 
 

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku przedstawił 
pracownikowi Biura LGD założenia projektu (cele, 
działania, zakres rzeczowy, plan finansowy) i korzystał 
z doradztwa Biura LGD, a wniosek jest kompletny. 
 
2 pkt – tak 
 
0 pkt – nie 

Indywidualna 

Innowacyjność projektu Kryterium preferuje operacje, które 
zakładają realizację działań 
innowacyjnych 

Innowacyjność projektu - operacja zakłada realizację  
działań innowacyjnych a wnioskodawca opisał 
innowacyjność przedsięwzięcia6: 
 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

Indywidualna 

Brak obiektu na działalność Kryterium preferuje operacje w Brak dostępności obiektu przeznaczonego na Indywidualna 

                                                           
6
 Innowacyjność rozumie się jako wdrożenie nowego na obszarze LSR  lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu 

wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych.  
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kulturalną miejscowościach gdzie brakuje 
dostępności do obiektu 
przeznaczonego na działalność 
kulturalną dla lokalnej społeczności 

działalność kulturalną dla lokalnej społeczności w 
miejscowości, której dotyczy operacja: 
 
2 pkt – tak 
0 pkt – nie 

Program funkcjonowania obiektu Kryterium preferuje operacje, w 
których opracowano z udziałem 
lokalnej społeczności program 
funkcjonowania obiektu po 
zakończeniu realizacji operacji   

Program funkcjonowania obiektu będącego 
przedmiotem wsparcia – wnioskodawca załączył do 
wniosku taki program, który został przygotowany 
przez lokalną społeczność zgodnie z wytycznymi w 
naborze wniosków 
 
2 pkt – tak 
0 pkt – nie 

Indywidualna 

Miejsce realizacji operacji  
 

Kryterium preferuje operacje realizo-
wane w miejscowościach poniżej 5 
tys. mieszkańców. Liczba mieszkań-
ców ustalana na dzień 31 grudnia 
roku poprzedzającego rok złożenia 
wniosku.  
 

1 pkt – projekt jest realizowany w miejscowości za-
mieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców  
0 pkt - projekt jest realizowany w miejscowości 
zamieszkałej przez 5 tys. mieszkańców i ponad 5 tys. 
mieszkańców  

Informacja z właści-
wego urzędu gminy 
lub z GUS określają-
ca liczbę mieszkań-
ców miejscowości na 
terenie, której będzie 
realizowana  
operacja  

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie: 
  10  

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji : 
  5  

 

 
Lokalne kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia 
2.1.2   Poprawa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej: 

Kryteria stosowane w procedurze: 

 oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD,  
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 
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Nazwa kryterium 
 

Definicja kryterium Ocena punktowa Sposób oceny 

Okres realizacji operacji Kryterium preferuje operacje, które 
będą realizowane nie dłużej niż 12 
miesięcy. 

Okres realizacji operacji będzie nie dłuższy niż 12 
miesięcy liczony od daty podpisania umowy na 
wsparcie: 
 
2 pkt – tak 
0 pkt – termin realizacji jest dłuższy niż 12 miesięcy 

Indywidualna 

Doradztwo w Biurze LGD Kryterium preferuje operacje, które 
były przygotowane przez 
wnioskodawców w ramach 
uzyskanego doradztwa w Biurze 
LGD i są kompletne  
 

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku przedstawił 
pracownikowi Biura LGD założenia projektu (cele, 
działania, zakres rzeczowy, plan finansowy) i korzystał 
z doradztwa Biura LGD, a wniosek jest kompletny. 
 
2 pkt – tak 
 
0 pkt – nie 

Indywidualna 

Innowacyjność projektu Kryterium preferuje operacje, które 
zakładają realizację działań 
innowacyjnych 

Innowacyjność projektu - operacja zakłada realizację  
działań innowacyjnych a wnioskodawca opisał 
innowacyjność przedsięwzięcia7: 
 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

Indywidualna 

Brak obiektu rekreacyjnego Kryterium preferuje operacje w 
miejscowościach gdzie brakuje 
obiektu rekreacyjnego dla lokalnej 
społeczności 

Brak obiektu rekreacyjnego, który jest przedmiotem 
wniosku, w miejscowości, której dotyczy operacja: 
 
2 pkt – tak 
0 pkt – nie 

Indywidualna 

Program obiektu rekreacyjnego Kryterium preferuje operacje, w 
których opracowano z udziałem 
lokalnej społeczności program 
urządzenia obiektu rekreacyjnego    

Program urządzenia obiektu rekreacyjnego został 
przygotowany przez lokalną społeczność – 
wnioskodawca udokumentował przygotowanie 
takiego programu przez lokalną społeczność 
 
2 pkt – tak 

Indywidualna 

                                                           
7
 Innowacyjność rozumie się jako wdrożenie nowego na obszarze LSR  lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu 

wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych  
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0 pkt – nie 

Miejsce realizacji operacji  
 

Kryterium preferuje operacje realizo-
wane w miejscowościach poniżej 5 
tys. mieszkańców. Liczba mieszkań-
ców ustalana na dzień 31 grudnia 
roku poprzedzającego rok złożenia 
wniosku.  
 

1 pkt – projekt jest realizowany w miejscowości za-
mieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców  
0 pkt - projekt jest realizowany w miejscowości 
zamieszkałej przez 5 tys. mieszkańców i ponad 5 tys. 
mieszkańców  

Informacja z właści-
wego urzędu gminy 
lub z GUS określają-
ca liczbę mieszkań-
ców miejscowości na 
terenie, której będzie 
realizowana  
operacja  

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie: 
10  

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji : 
5  

 

 
Lokalne kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia 
2.1.3: Inicjatywy na rzecz lokalnej aktywności i integracji społecznej (operacja własna)  

Kryteria stosowane w procedurze: 

 oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD,  

 oceny i wyboru  operacji własnych LGD, 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 
 

 
Nazwa kryterium 

 

 
Definicja kryterium 

 
Ocena punktowa 

 
Sposób oceny 

Wkład własny wnioskodawcy Kryterium preferuje wnioski, w 
których wnioskodawcy planują 
większy wkład własny w budżecie 
operacji niż wymagane minimum  
 
(to kryterium nie dotyczy operacji 
własnej realizowanej przez LGD) 

2 pkt - udział wkładu własnego jest większy niż 
wymagane minimum o więcej niż 5 % 

1 pkt - udział wkładu własnego jest większy niż 
wymagane minimum o od 2% do 5 % 

0 pkt - udział wkładu własnego wynosi wymagane 
minimum lub jest większe o mniej niż 2 % od 
wymaganego minimum 

Indywidualna 



20 
 

 

Okres realizacji operacji Kryterium preferuje operacje, które 
będą realizowane nie dłużej niż 8 
miesięcy od daty podpisania umowy 
na wsparcie. 

 

Okres realizacji operacji będzie nie dłuższy niż 8 
miesięcy liczony od daty podpisania umowy na 
wsparcie: 

2 pkt – tak 

0 pkt - termin realizacji jest dłuższy niż 8 miesięcy 

 

Indywidualna 

Doradztwo w Biurze LGD Kryterium preferuje operacje, które 
były przygotowane przez 
wnioskodawców w ramach 
uzyskanego doradztwa w Biurze 
LGD i są kompletne  
(to kryterium nie dotyczy operacji 
własnej realizowanej przez LGD) 
 

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku przedstawił 
pracownikowi Biura LGD założenia projektu (cele, 
działania, zakres rzeczowy, plan finansowy) i korzystał 
z doradztwa Biura LGD, a wniosek jest kompletny. 
 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

Indywidualna 

Tematyka szkoleń/warsztatów Kryterium preferuje operacje, które 
będą dotyczyć zajęć w zakresie 
rękodzieła i kulinariów. 
 

1 pkt – Operacja będzie dotyczyć zajęć w zakresie 
rękodzieła i kulinariów, 

0 pkt - Operacja nie będzie dotyczyć zajęć w zakresie 
rękodzieła i kulinariów. 

 

Indywidualna 

Innowacyjność projektu Kryterium preferuje operacje, które 
zakładają realizację działań 
innowacyjnych. 

 

Innowacyjność projektu - operacja zakłada realizację  
działań innowacyjnych a wnioskodawca opisał 
innowacyjność przedsięwzięcia8: 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

Indywidualna 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie: 
7 (dla LGD – 4)  

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji : 
 4  (dla LGD 2 )  

 

                                                           
8
 Innowacyjność rozumie się jako wdrożenie nowego na obszarze LSR  lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu 

wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych  
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Lokalne kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia 
2.2.1.   Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej związanej z promocją dziedzictwa lokalnego: 

Kryteria stosowane w procedurze: 

 oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD,  
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 
 

 
Nazwa kryterium 

 

 
Definicja kryterium 

 
Ocena punktowa 

 
Sposób oceny 

Okres realizacji operacji Kryterium preferuje operacje, które 
będą realizowane nie dłużej niż 12 
miesięcy. 

Okres realizacji operacji będzie nie dłuższy niż 12 
miesięcy liczony od daty podpisania umowy na 
wsparcie: 
 
2 pkt – tak 
0 pkt – termin realizacji jest dłuższy niż 12 miesięcy 

Indywidualna 

Doradztwo w Biurze LGD Kryterium preferuje operacje, które 
były przygotowane przez 
wnioskodawców w ramach 
uzyskanego doradztwa w Biurze 
LGD i są kompletne  

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku przedstawił 
pracownikowi Biura LGD założenia projektu (cele, 
działania, zakres rzeczowy, plan finansowy) i korzystał 
z doradztwa Biura LGD, a wniosek jest kompletny. 
 
2 pkt – tak 
 
0 pkt – nie  

Indywidualna 

Wielkość wsparcia Kryterium preferuje operacje, w 
których wielkość wsparcie nie 
przekracza kwoty 103000 zł 

2 pkt – wnioskowana kwota wsparcia operacji nie 
przekracza 103000 zł 
0 pkt - wnioskowana kwota wsparcia operacji 
przekracza 103000 zł 

Indywidualna 

Liczba turystów Kryterium preferuje operacje, z 
których efektów będzie korzystać jak 
najwięcej turystów w ciągu roku 

Liczba turystów korzystających w ciągu roku z 
odnowionych atrakcji/obiektów/infrastruktury 
turystycznej związanych z dziedzictwem lokalnym: 
 
1 pkt – wnioskodawca deklaruje, że co najmniej 2 tys. 
turystów rocznie będzie korzystać z efektów projektu 

Indywidualna 
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(wnioskodawca udokumentuje to w ciągu 12 miesięcy 
po zakończeniu operacji) 
0 pkt – z efektów projektu będzie korzystać mniej niż 
2 tys. turystów rocznie   

Wkład własny Kryterium preferuje operacje, w 
których wnioskodawca zadeklarował 
wkład własny większy niż założone 
minimum dla danego działania 

Wkład własny - udział wkładu własnego jest większy 
niż minimum założone dla danego poddziałania, 
wskazane w ogłoszeniu o naborze wniosków o 
udzielenie wsparcia: 
 
2 pkt - więcej niż 5 %  
1 pkt - od 2% do 5 %   
0 pkt - mniej niż 2 % 

Indywidualna 

Promocja dziedzictwa lokalnego Kryterium preferuje operacje, które 
promują dziedzictwo lokalne z 
większej części obszaru LSR 

Powstała infrastruktura turystyczna promuje 
dziedzictwo lokalne: 
 
2 pkt – z więcej niż 5 gmin z obszaru LSR 
1 pkt – z obszaru od 2 do 5 gmin należących do LGD 
0 pkt – z obszaru mniej niż 2 gmin należących do 
LGD 

Indywidualna 

Miejsce realizacji operacji  
 

Kryterium preferuje operacje realizo-
wane w miejscowościach poniżej 5 
tys. mieszkańców. Liczba mieszkań-
ców ustalana na dzień 31 grudnia 
roku poprzedzającego rok złożenia 
wniosku.  
 

1 pkt – projekt jest realizowany w miejscowości za-
mieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców  
0 pkt - projekt jest realizowany w miejscowości 
zamieszkałej przez 5 tys. mieszkańców i ponad 5 tys. 
mieszkańców  

Informacja z właści-
wego urzędu gminy 
lub z GUS określają-
ca liczbę mieszkań-
ców miejscowości na 
terenie, której będzie 
realizowana  
operacja  

Innowacyjność projektu Kryterium preferuje operacje, które 
zakładają realizację działań 
innowacyjnych 

Innowacyjność projektu - operacja zakłada realizację  
działań innowacyjnych a wnioskodawca opisał 
innowacyjność przedsięwzięcia9: 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

Indywidualna 

                                                           
9
 Innowacyjność rozumie się jako wdrożenie nowego na obszarze LSR  lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu 

wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych 
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Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie: 
13    

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji : 
7    
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Procedura ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji: 

 

Przewiduje się ustalanie i zmianę kryteriów lokalnych, w szczególności, gdy wynika to z następujących 

przyczyn: zmiany obowiązujących przepisów regulujących zagadnienia objęte LSR; zmiany dokumentów 

programowych lub rozporządzeń dotyczących zagadnień objętych LSR; uwag zgłoszonych przez 

Instytucję Wdrażającą; uwag zgłoszonych przez kontrolę; wniosków wynikających z praktycznego 

stosowania LSR i przeprowadzonej ewaluacji LSR. 

Za propozycję zmian kryteriów lokalnych odpowiada Kierownik Biura, który przekazuje propozycję zmian 

do Zarządu LGD. Zarząd LGD podejmuje uchwałę o przystąpieniu do zmiany kryteriów lokalnych 

wyboru operacji i aktualizacji LSR. 

Kierownik Biura LGD informuje społeczność lokalną z obszaru LSR o przystąpieniu do procesu 

aktualizacji strategii poprzez: (1) wywieszenie na stronie internetowej LGD uchwały Zarządu LGD o 

przystąpieniu do aktualizacji strategii i propozycję zmian kryteriów, (2)  publikację ogłoszenia na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie LGD oraz (3) przesłanie informacji do publikacji na stronach internetowych gmin 

należących do LGD. Każdy z mieszkańców obszaru objętego działalnością LGD ma prawo do wniesienia 

uwag do propozycji zmian Lokalnej Strategii Rozwoju w terminie 14 dni licząc od dnia wywieszenia na 

stronie internetowej LGD informacji o przystąpieniu do aktualizacji strategii. Propozycje i uwagi zgłasza 

się do Biura LGD drogą elektroniczną (email), osobiście, faksem lub pocztą. 

W terminie 7 dni od upłynięcia terminu na wniesienie uwag przez mieszkańców LGD organizuje co 

najmniej jedno spotkanie z mieszkańcami z obszaru LSR prezentując propozycje i zgłoszone uwagi. Po 

spotkaniu Zarząd LGD opracowuje projekt uchwały z propozycja zmian i  zwołuje Walne Zebranie 

Członków, które podejmuje uchwałę o wprowadzeniu zmian do LSR.   

Wprowadzenie zmian kryteriów lokalnych i aktualizacji LSR wymaga każdorazowo zawiadomienia 

samorządu województwa.  

 


