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KRYTERIA WYBORU OPERACJI (TRYB KONKURSOWY) WRAZ Z UZASADNIENIEM 

w ramach przedsięwzięcia: 
 

1.2.1. Tworzenie infrastruktury na potrzeby produkcji, przetwórstwa, sprzedaży, dystrybucji i promocji 
produktów lokalnych 

 

L.P. Kryterium wyboru Max. liczba punktów 

1*. 

Wyższy wkład własny Wnioskodawcy w realizację operacji od wymaganego 
minimum określonego Programem i przedmiotową LSR 
 
W ramach kryterium premiowany będzie wyższy od przewidzianego 
minimum (30%) wkład własny beneficjentów w realizowane przez nich 
operacje. Podstawą do określenia punktacji w ramach kryterium jest wkład 
własny wskazany w procencie (%) kosztów kwalifikowanych operacji, który 
zostanie wskazany we wniosku o dofinansowanie oraz załącznikach do 
wniosku. Poziom ten będzie stanowił bazę do obliczenia wysokości punktacji 
w ramach przedmiotowego kryterium, zgodnie z powyższym, gdy 
wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej wykaże wkład własny w 
wysokości: 

 Do 40% włącznie - otrzymuje 0 pkt.;  

 41% - 50% włącznie - otrzymuje 1 pkt.;  

 51% i powyżej - otrzymuje 2 pkt. 
Tym samym wyżej punktowane są operacje, w których beneficjent wykaże 
wyższy poziom wkładu własnego. 

Pow. 20 % - 2 pkt. 
11% - 20% - 1 pkt. 

Do 10 % włącznie – 0 pkt.  

2. 

Tworzenie nowych miejsc pracy 
 
Kryterium premiuje projekty w ramach których utworzonych zostanie więcej 
miejsc pracy. W tym zakresie jeśli w wyniku realizacji operacji wnioskodawca 
stworzy: 

 Co najmniej 1 i mniej niż 1,5 miejsca pracy (wliczając w to 
samozatrudnienie), otrzyma w ramach oceny 2 pkt.;  

 1,5 i więcej nowych miejsc pracy, otrzyma w ramach 
przedmiotowego kryterium 2,25 pkt.  

Za utworzone miejsca pracy należy w tym względzie rozumieć miejsca 
utworzone na umowę o pracę, lub spółdzielczą umowę o pracę, przy 
założeniu, że 1 miejsce pracy = 1 pełny etat licząc średniorocznie. Weryfikacja 
spełnienia przedmiotowego kryterium będzie oceniana na podstawie zapisów 
wniosku o dofinansowanie oraz załączników do wniosku – na bazie informacji 
dotyczących bazowego stanu zatrudnienia u wnioskodawcy oraz stanu 
docelowego, po zakończeniu operacji, wynikającego z jej realizacji. 

1 do 1,5 miejsca pracy – 2 
pkt. 

1,5 i więcej miejsca pracy – 
2,25 pkt.  

3*. 

Wysokość dofinansowania o jaką ubiega się Wnioskodawca 
 
Kryterium punktuje niższą niż określona Programem wysokość 
dofinansowania, o jaką ubiega się Wnioskodawca. 
Jeżeli Wnioskodawca ubiega się o: 
- nie więcej niż 150.000 zł włącznie – 2,5 pkt. 
- więcej niż 150.000 ale nie więcej niż 200.000 zł włącznie – 2 pkt. 
- więcej niż 200.000 zł  - 0 pkt. 

Do 150.000 zł włącznie – 2,5 
pkt. 

Więcej niż 150.000 – max 
200.000 zł włącznie – 2 pkt. 

4. 
Ukierunkowanie na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych ze 
względu na dostęp do rynku  pracy, tj. rolnicy i ich domownicy, młodzież do 

Tak – 3 pkt. 
Nie – 0 pkt. 
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30 roku życia oraz kobiety   
 
Zgodnie z zapisami LSR grupami defaworyzowanymi są: rolnicy, ich 
domownicy, kobiety oraz młodzież do 30 roku życia. Tym samym 
przedmiotowe kryterium jest ukierunkowane na preferowanie operacji: 

 których wnioskodawcami (beneficjentami) będą osoby należące do 
zidentyfikowanych grup defaworyzowanych, 
lub 

 w wyniku realizacji operacji wnioskodawca stworzy nowe miejsce 
pracy dla osób należących do zidentyfikowanych grup 
defaworyzowanych.  

Na tej zasadzie, na bazie zapisów wniosku o dofinansowanie oraz załączników 
do wniosku, jeżeli: 

o w przypadku osób fizycznych - wnioskodawcą działania jest osoba 
należąca do grupy defaworyzowanej, otrzymuje w ramach 
przedmiotowego kryterium 3 pkt., 
lub 

o w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 
oraz osób prawnych - w wyniku realizacji projektu wszystkie nowe 
miejsca pracy jakie stworzy wnioskodawca będą dotyczyły 
zatrudnienia osób należących do zidentyfikowanych grup 
defaworyzowanych, otrzymuje w ramach przedmiotowego kryterium 
3 pkt. 

W przypadku gdy wnioskodawcą operacji (w przypadku osób fizycznych) oraz 
osobą zatrudnioną na tworzonym nowym/ych miejscu pracy (w przypadku 
istniejących podmiotów gospodarczych) jest osoba należąca do innej niż 
wymienione grupy – operacja otrzymuje w ramach kryterium 0 pkt. 

5 

Operacje realizowane przez podmioty zakładające/rozwijające działalność, 
której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne 
 
Realizacja przedmiotowego kryterium zakłada premiowanie operacji 
dotyczących działalności, których podstawę będą stanowiły lokalne produkty 
rolne, rozumiane jako wszelkiego rodzaju produkty rolne1 wytwarzane na 
obszarze objętym LSR. Tym samym, jeśli dana operacja: 

 będzie realizowana przez podmiot/osobę która będzie 
wykorzystywała w swojej działalności objętej wnioskiem o 
dofinansowanie lokalne produkty rolne, otrzymuje w ramach oceny 2 
pkt.;  

 nie będzie realizowana przez podmiot/osobę która będzie 
wykorzystywała w swojej działalności objętej wnioskiem o 
dofinansowanie lokalnych produktów rolnych, otrzymuje w ramach 
oceny 0 pkt.  

Weryfikacja założeń przedmiotowego kryterium odbędzie się na podstawie 
zapisów wniosku o dofinansowanie oraz załączników do wniosku. 

Tak – 2 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

6 

Preferencja dla produktów tradycyjnych, regionalnych lub ekologicznych 
 
Przedmiotowe kryterium premiuje operacje których przedmiotem będzie 
produkcja/ przetwórstwo/ sprzedaż/ dystrybucja/ promocja produktów 

Tak – 1 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

                                                           
1
 Na potrzeby LSR przyjęto definicję produktów rolnych: Pod pojęciem produkty rolne należy rozumieć produkty pochodzące z produkcji 

roślinnej z uprawy ziemi, produkcji zwierzęcej uzyskiwanej w hodowli i chowie bydła oraz powiązane bezpośrednio z powyższym produkty 

(roślinne i zwierzęce) pierwszego stopnia przetworzenia produktów (na podstawie art. 32 ust. Traktatu Rzymskiego) – z zakresu tego usunięto 

produkty rybactwa (rybołówstwa). Szczegółowy wykaz tych produktów znajduje się w Załączniku I do Traktat Rzymskiego. 
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tradycyjnych, regionalnych lub ekologicznych. W tym zakresie, jeśli z zapisów 
wniosku aplikacyjnego oraz załączników do wniosku będzie wynikało, że 
przedmiotem operacji: 

 będą produkty tradycyjne, regionalne lub ekologiczne, operacja 
otrzyma w ramach kryterium 1 pkt.;  

 nie będą produkty tradycyjne, regionalne lub ekologiczne wniosek 
otrzyma w ramach przedmiotowego kryterium 0 pkt.  

Na potrzeby oceny wniosków za poszczególne rodzaje produktów uznaje się: 
o produkty tradycyjne – uznanie produktu za produkt tradycyjny 

nastąpi na podstawie wpisu danego produktu na Listę Produktów 
Tradycyjnych - lista została utworzona na mocy ustawy z 17 grudnia 
2004 roku o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych 
i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (DzU z 2005 
r. nr 10, poz. 68, z późn. zm.). Listę prowadzi Minister Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi we  współpracy z marszałkami województw. Produkt 
powinien być wpisany na listę na dzień składania wniosku o 
dofinansowanie.  

o produkty regionalne – produkty oznaczone Certyfikatem Chronione 
Oznaczenie Geograficzne, 

o produkty ekologiczne – produkt wytwarzany przez gospodarstwo 
posiadające Certyfikat gospodarstwa ekologicznego (BIO). 

W celu potwierdzenia, że dany produkt należy, do co najmniej jednej z trzech 
wspominanych kategorii, do wniosku o dofinansowanie należy załączyć 
dokument potwierdzający przynależność produktu do któreś z powyższych 
kategorii – zgodnie z przedstawionym opisem. 

7. 

Stopień przygotowania operacji do realizacji 
 
Kryterium w oparciu o charakterystykę projektu przedstawioną w 
dokumentacji złożonej w ramach naboru wniosków (wniosek wraz z 
załącznikami) ocenia stopień przygotowania operacji do realizacji, przyznając 
operacji punkty w skali 0 lub 2 pkt. w zakresie: 

 operacja jest przygotowana do realizacji – 2 pkt., 

 operacja nie jest przygotowana do realizacji – 0 pkt. 
Za zadanie gotowe do realizacji rozumie się projekt dla którego załączono do 
wniosku o dofinansowanie następujące załączniki - jeśli wymaga tego 
przedmiot wniosku: 

o dokument/y potwierdzające posiadane prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane/na cele realizacji projektu – 
zgodnie z wykazem załączników do wniosku, 

o prawomocne (ostateczne) pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiaru 
wykonania robót budowlanych, wystawione na wnioskodawcę, 

o załącznik do Wniosku wymagany przez LGD dotyczący opisu 
zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.  

Za prawomocne pozwolenie na budowę nie jest uznawane pozwolenie z 
klauzulą „natychmiastowej wykonalności”. 

Tak – 2 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

8. 

Racjonalność budżetu  
 
W tym zakresie w oparciu o charakterystykę projektu przedstawioną w 
dokumentacji złożonej w ramach naboru wniosków (wniosek wraz z 
załącznikami) Rada oceni racjonalność budżetu przyznając operacji punkty w 
skali od 0 do 1 w zakresie: 

 operacja cechuje się racjonalnym budżetem – 1 pkt., 

Tak – 1 pkt. 
Nie – 0 pkt. 
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 operacja nie cechuje się racjonalnym budżetem – 0 pkt. 
Racjonalność budżetu operacji będzie spełniona, gdy wnioskodawca załączy 
do wniosku o dofinansowanie: 

o Kosztorys inwestorski na realizację zadań budowlanych – w 
przypadku gdy operacja obejmuje realizację robót budowlanych, 
i/lub 

o udokumentowanie wyboru wykonawcy/dostawcy - na zakupy sprzętu 
i wyposażenia oraz usługi objęte operacją (inne niż roboty 
budowlane) - potwierdzeniem udokumentowania wyboru będzie 
załączona do wniosku co najmniej jedna oferta na każdy 
wyszczególniony w zestawieniu produkt lub usługę. 

W przypadku załączenia do dokumentacji kosztorysu inwestorskiego, 
dokument ten winien być przygotowany zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr. 130 poz. 
1389 z późn. zmianami).   

9. 

Produkcja produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami lub wg 
tradycyjnych receptur  
 
Przedmiotowe kryterium preferuje operacje, które polegają na produkcji 
produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami lub wg tradycyjnych 
receptur. W tym zakresie, jeśli przedmiotem wniosku o dofinansowanie: 

 jest wytwarzanie produktów tradycyjnymi metodami lub wg 
tradycyjnych receptur, operacja otrzymuje w ramach oceny 2 pkt.;  

 nie jest wytwarzanie produktów tradycyjnymi metodami lub wg 
tradycyjnych receptur, operacja otrzymuje w ramach oceny 0 pkt.  

Na potrzeby niniejszego kryterium przyjęto, że: 
o produkt wytwarzany tradycyjnymi metodami – to produkty których 

metoda wytwarzania opiera się na tradycyjnych, kultywowanych od 
lat metodach, charakterystycznych dla obszaru LGD, a przynajmniej 
część procesu produkcji odbywa się w sposób 
ręczny/niezmechanizowany,   

o produkt wytwarzany wg tradycyjnych receptur – to produkt 
wytwarzany wg charakterystycznych, tradycyjnych dla obszaru LGD 
receptur, przepisów, składu. 

Punktacja w ramach przedmiotowego kryterium zostanie przyznana na 
podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie oraz załączników do wniosku.  

Tak – 1 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

10. 

Czas zameldowania na terenie LGD 
 
W ramach kryterium punktowani są Wnioskodawcy, którzy zamieszkują 
obszar LGD co najmniej 2 lata, licząc do dnia złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy: 
- osoby fizyczne, które zamieszkują na terenie LGD co najmniej 2 lata, licząc 
do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy – 2 pkt. 
- osoby fizyczne, które zamieszkują na terenie LGD krócej niż 2 lata, licząc do 
dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy – 0 pkt. 
Potwierdzeniem tego faktu jest zaświadczenie z UG o zameldowaniu, które 
wskazuje czas zameldowania. 
 
Czas prowadzenia działalności gospodarczej na terenie LGD* 

Co najmniej 2 lata – 2 pkt. 
Mniej niż 2 lata – 0 pkt. 
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W ramach kryterium punktowani są Wnioskodawcy, którzy prowadzą 
działalność gospodarczą na obszarze LGD co najmniej 2 lata przed dniem 
złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 
- osoby prawne / osoby fiz. prowadzące działalność gospodarczą na terenie 
LGD co najmniej 2 lata, licząc do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy 
– 2 pkt. 
- osoby prawne / osoby fiz. prowadzące działalność gospodarczą na terenie 
LGD mniej niż 2 lata, licząc do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy – 0 
pkt. 
Potwierdzeniem tego faktu są: 
- zapisy w CEDiG/KRS lub 
- zaświadczenie z ewidencji obiektów noclegowych z UG lub 
- zaświadczenie z US, potwierdzające fakt opłacania podatków na terenie 
obszaru LGD za ostatnie 2 zamknięte lata podatkowe.  

11. 

Wkład operacji w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji operacji tj. 
zakładanych poziomów docelowych wskaźników 
 
Liczba punktów możliwych do zdobycia – 0,5 pkt, w tym za: 

 wkład w osiągnięcie wskaźników produktu - 0,25 pkt. (do 5,00% 
wskaźnika włącznie = 0 pkt.; pow. 5,00% wskaźnika - 0,25 pkt.). 

 wkład w osiągnięcie wskaźników rezultatu - 0,25 pkt. (do 5,00% 
wskaźnika włącznie = 0 pkt.; pow. 5,00% wskaźnika - 0,25 pkt.).  

Przedmiotowe kryterium odnosi się bezpośrednio do wskaźników produktu i 
rezultatu zawartych w LSR i premiuje operacje, które wpływają w 
największym stopniu na osiągnięcie zakładanych efektów LSR tj. na osiąganie 
wskaźników produktu i rezultatu Strategii, które zostały wyznaczone dla 
danego przedsięwzięcia (produkty) i celu szczegółowego (rezultaty) w ramach 
których dana operacja ubiega się o dofinansowanie. Tym samym definicja 
przedmiotowego kryterium wskazuje, że: 

 wskaźniki produktu:  
o  jeśli na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie oraz 

załączników do wniosku wynika, że wartość wskaźnika 
produktu określona dla danej operacji stanowi mniej niż 
5,00% wartości docelowej tego wskaźnika określonej w LSR 
włącznie – wnioskodawca otrzymuje w ramach kryterium 0 
pkt.;  

o w przypadku natomiast gdy na podstawie zapisów wniosku o 
dofinansowanie oraz załączników do wniosku wynika, że 
wartość wskaźnika produktu określona dla danej operacji 
stanowi co najmniej 5,00% wartości docelowej tego 
wskaźnika określonej w LSR – wnioskodawca otrzymuje w 
ramach kryterium 0,25 pkt.;  

W przypadku sytuacji gdy operacja realizuje więcej niż jeden wskaźnik 
produktu wyznaczony dla danego przedsięwzięcia w LSR, powyższa metoda 
ma zastosowanie do każdego ze wskaźników, przy czym do określenia 
wysokości przyznanych punktów bierze się pod uwagę średnią arytmetyczną 
udziału wartości każdego wskaźnika w docelowej wartości wskazanej w LSR – 
średnią tą podaje się do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglając 
matematycznie wynik średniej, 

 wskaźniki rezultatu: 
o jeśli na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie oraz 

załączników do wniosku wynika, że wartość wskaźnika 

- wkład w osiągnięcie 
wskaźników produktu - 0,25 

pkt. (do 5,00% wskaźnika 
włącznie = 0 pkt.; pow. 

5,00% wskaźnika - 0,25 pkt.). 
- wkład w osiągnięcie 

wskaźników rezultatu - 0,25 
pkt. (do 5,00% wskaźnika 

włącznie = 0 pkt.; pow. 
5,00% wskaźnika - 0,25 pkt.).  
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rezultatu określona dla danej operacji stanowi mniej niż 
5,00% wartości docelowej tego wskaźnika określonej w LSR 
włącznie – wnioskodawca otrzymuje w ramach kryterium 0 
pkt.;  

o w przypadku natomiast gdy na podstawie zapisów wniosku o 
dofinansowanie oraz załączników do wniosku wynika, że 
wartość wskaźnika rezultatu określona dla danej operacji 
stanowi co najmniej 5,00% wartości docelowej tego 
wskaźnika określonej w LSR – wnioskodawca otrzymuje w 
ramach kryterium 0,25 pkt.;  

W przypadku sytuacji gdy operacja realizuje więcej niż jeden wskaźnik 
rezultatu wyznaczony dla danego celu szczegółowego w LSR, powyższa 
metoda ma zastosowanie do każdego ze wskaźników, przy czym do 
określenia wysokości przyznanych punktów bierze się pod uwagę średnią 
arytmetyczną udziału wartości każdego wskaźnika w docelowej wartości 
wskazanej w LSR – średnią tą podaje się do dwóch miejsc po przecinku 
zaokrąglając matematycznie wynik średniej. 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia 19,25 

Minimum punktowe 

9 pkt. (dla podmiotów 
ubiegających się o środki na 

rozwój)  w tym za kryteria: 5, 
6, 9 – w sumie min. 1 pkt. a 
za kryterium nr 3 – min. 2 

pkt. 
6 pkt. (dla podmiotów 

ubiegających się o środki na 
podejmowanie działalności 

gospodarczej)  w tym za 
kryteria: 5, 6, 9 – w sumie 

min. 1 pkt. a za kryterium nr 
3 – min. 2 pkt. 

 

*kryterium dla podmiotów ubiegających się o środki na rozwój działalności gospodarczej 
 

 

 


