
 

 

 

 

Główne zasady ogłaszania i przeprowadzania naboru wniosków oraz wyboru  

i oceny operacji  

Zasady organizacji ogłaszania naboru 

1. LGD występuje do SW o uzgodnienie terminu naboru wniosków o udzielenie wsparcia - nie 

później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania tych 

wniosków. 

2. Podaje do publicznej wiadomości uzgodniony z SW termin ogłoszenia o naborze wniosków,  

w szczególności na stronie internetowej LGD oraz na tablicach ogłoszeń urzędów gmin 

członkowskich, nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu 

składania tych wniosków. 

3. W miejscu zamieszczenia na stronie internetowej ogłoszenia LGD podaje datę jego publikacji 

(np. dzień/miesiąc/rok). 

4. LGD numeruje kolejne ogłoszenia o naborach w następujący sposób – kolejny numer 

ogłoszenia/rok (np. nr 1/2016, nr 2/2016, itd., a w przypadku, gdy nabór będzie przeprowadzony 

na przełomie dwóch lat (np. 2016 r./2017 r.) ogłoszenie o naborze powinno otrzymać numer 

1/2017). 

5. Termin trwania naboru wniosków wynosi 14 dni i rozpoczyna bieg nie wcześniej niż 14 dni 

od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu naboru. 

6. Wnioskodawcy składają wnioski o przyznanie pomocy bezpośrednio (osobiście, albo przez 

pełnomocnika, albo przez osobę pisemnie upoważnioną) w biurze LGD i otrzymują pisemne 

potwierdzenie złożenia wniosku.  

7. LGD nadaje każdemu złożonemu wnioskowi indywidualne oznaczenie (znak sprawy) i wpisuje je 

na wniosku w polu Potwierdzenie przyjęcia przez LGD.  

8. Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie 

zawiera: datę i godzinę złożenia, indywidualne oznaczenie sprawy i podpis osoby przyjmującej 

wniosek. 

9. Dodatkowo LGD wydaje potwierdzenie złożenia wniosku zawierające datę i godzinę złożenia 

wniosku, indywidualne oznaczenie sprawy, nazwę wnioskodawcy, tytuł wniosku,  liczbę 

złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez 

osobę przyjmującą w LGD wniosek.  

 

 



 

 

 

 

10. Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data z pieczęci LGD / wpisana przez 

LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data rozpoczęcia naboru 

i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków. W przypadku pomyłek – 

potwierdzeniem złożenia wniosku w terminie może być również data rejestracji w rejestrze 

prowadzonym przez LGD. 

11. Po wykonaniu powyższych czynności wniosek zostaje wpisany do rejestru przyjętych wniosków 

zawierającego: datę i godzinę złożenia wniosku, indywidualne oznaczenie sprawy, nazwę 

wnioskodawcy i tytuł wniosku, a następnie umieszczony jest w kopercie, którą się zakleja  

i pieczętuje pieczęcią LGD „Solna Dolina” w obecności wnioskodawcy. Na kopercie wpisuje się 

indywidualne oznaczenie sprawy, tytuł oraz dane adresowe i telefoniczne wnioskodawcy. 

12. W terminie do 7 dni od zakończenia naboru biuro LGD „Solna Dolina” na podstawie   

potwierdzenia przyjęcia, sporządza listę operacji do oceny przez Radę i podaje do publicznej 

wiadomości na swojej stronie internetowej. Lista złożonych wniosków zawiera: nazwę/nazwisko  

i imię wnioskodawcy, tytuł operacji i numer nadany przez LGD oraz informację o tym, czy 

wniosek został złożony we wskazanym w ogłoszeniu terminie. 

13. Zarząd w porozumieniu z przewodniczącym rady wyznacza termin, miejsce i porządek 

posiedzenia rady.  

14. Informacja o posiedzeniu rady jest także podawana do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej LGD w terminie 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia rady. 

15. W terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków LGD 

dokonuje oceny zgodności operacji z LSR, wybiera operacje (zgodne z kryteriami i zakresem 

tematycznym) oraz ustala kwotę wsparcia. 

16. W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji, LGD publikuje na stronie internetowej: 

www.solnadolina.eu listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych, ze wskazaniem, 

które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków  

o udzielenie wsparcia, wraz ze wskazaniem możliwości zgłoszenia protestu i przekazuje 

wnioskodawcom pisemną informację o wynikach naboru wraz z pouczeniem o możliwości 

złożenia protestu.  

17. W terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru operacji LGD przekazuje Zarządowi Województwa 

Wielkopolskiego wnioski o udzielenie wsparcia, dotyczące wybranych operacji wraz  

z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji. 

 

http://www.solnadolina.eu/


 

 

 

Zasady podejmowania decyzji w sprawie wyboru operacji  

 

I. Ocena formalna operacji 

1. Ocena formalna operacji dokonywana jest przed posiedzeniem Rady, w tym samym dniu przez  

2 członków Rady, w tym przewodniczącego 

2. Podczas oceny formalnej nie stosuje się punktacji w ramach poszczególnych kryteriów,  

a jedynie sprawdza wypełnienie danego kryterium przez wnioskodawcę oraz zgłoszoną przez 

niego operację, na podstawie informacji zawartych we wniosku.  

3. Kryteria oceny formalnej: 

Lp. Kryteria oceny formalnej Opis kryterium 

1.  
Wniosek został złożony  

w miejscu i terminie wskazanym  

w ogłoszeniu o naborze 

Kryterium weryfikowane na podstawie rejestru przyjęcia 

wniosków oraz potwierdzenia przyjęcia wniosku 

2.  Wniosek sporządzono na 

obowiązującym formularzu 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy udostępniony na 

stronie Stowarzyszenia „Solna Dolina” www.solnadolina.eu 

nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości 

informacji o możliwości składania wniosków. 

3.  Wskazano dane identyfikacyjne 

wnioskodawcy 

We wniosku podano dane pozwalające na identyfikację 

wnioskodawcy – nazwa, adres, nr. telefonu 

4.  Wniosek posiada wszystkie wymagane 

strony –  jest kompletny 

Wniosek zawiera wszystkie strony, 

Wszystkie wymagane pola we wniosku zostały uzupełnione, 

Wniosek jest podpisany przez osobę upoważnioną. 

5.  Do wniosku dołączono wszystkie 

obligatoryjne załączniki 

Wykaz dokumentów, które powinny być dołączone do 

wniosku, zawiera formularz wniosku. Weryfikacja polega na 

sprawdzeniu, czy wszystkie obligatoryjne załączniki zostały 

dołączone oraz czy wniosek zawiera zaznaczone  

w odpowiedniej sekcji załączniki 

6.  
Operacja, której dotyczy wniosek jest 

zgodna z zakresem tematycznym, 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

Należy zweryfikować, czy zakres wniosku  odpowiada 

zakresowi wskazanemu w ogłoszeniu  

o naborze zamieszczonym na stronie Stowarzyszenia „Solna 

Dolina” www.solnadolina.eu 

7.  
Operacja jest zgodna z formą wsparcia 

wskazaną w ogłoszeniu  

o naborze 

Należy zweryfikować, czy wniosek jest zgodny z formą 

wsparcia  wskazaną w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym 

na stronie Stowarzyszenia „Solna Dolina” www.solnadolina.eu 

8.  
Wniosek spełnia dodatkowe warunki 

udzielenia wsparcia obowiązujące  

w ramach naboru 

Należy zweryfikować, czy wniosek spełnia dodatkowe 

warunki wskazane w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym na 

stronie Stowarzyszenia „Solna Dolina” www.solnadolina.eu 

9.  Wnioskodawca nie wykorzystał 

przysługującego mu limitu środków 

Przy ustalaniu wysokości środków pozostałych do 

wykorzystania w ramach limitu, uwzględnia się sumę kwot 

pomocy wypłaconej na zrealizowane operacje i kwot pomocy 

przyznanej na operacje, których realizacja nie została jeszcze 

zakończona. Informacja zweryfikowana zostaje do oceny 

formalnej przez pracownika biura. 

 

 

http://www.solnadolina.eu/
http://www.solnadolina.eu/
http://www.solnadolina.eu/


 

 

 

 

Operacje, które nie spełniają któregokolwiek z ww. warunków nie podlegają ocenie zgodności  

z LSR i wyborowi. Decyzja w tej sprawie wymaga zachowania śladu rewizyjnego w postaci 

protokołu z oceny formalnej. 

 

II. Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”,  

w tym zgodności z Programem   

Ocena zgodności operacji z LSR dokonywana jest na posiedzeniu Rady. 

Po prezentacji operacji i krótkiej dyskusji przewodniczący Rady zarządza ocenę operacji  

w sprawie zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”.  Przez operację 

zgodną z LSR rozumie się operację, która spełnia wymagania: 

1) zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych  

w LSR wskaźników, 

2) jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji. 

 Ocena dokonywana jest na podstawie „Karty oceny zgodności z LSR – część ogólna  

i szczegółowa. 

1. Karty oceny zgodności z LSR – część ogólna 

 
WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW 

WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 

Weryfikacja dokonywana na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku o przyznanie 

pomocy i złożonych wraz z nim dokumentach, a także w oparciu o informacje pochodzące z baz 

administrowanych przez podmioty administracji publicznej, tj. CEIDG, KRS, rejestr Ksiąg 

Wieczystych oraz udostępnione przez Samorząd Województwa (LGD nie ma obowiązku 

występowania z prośbą o udostępnienie danych do innych podmiotów).  

Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK, NIE, ND. 

TAK – możliwe jest jednoznaczne udzielenie odpowiedzi na pytanie, 

NIE – możliwe jest udzielenie jednoznacznej negatywnej odpowiedzi lub na podstawie 

dostępnych informacji i dokumentów nie można potwierdzić spełniania danego kryterium, 

ND – weryfikowany punkt karty nie dotyczy danego Wnioskodawcy. 

 

* nie dotyczy operacji własnych LGD 

 

TAK NIE ND 

I. 
Wnioskodawcą jest osoba fizyczna / osoba fizyczna 

prowadząca działalność gospodarczą
*    

1. 

Miejsce zamieszkania osoby fizycznej  znajduje się na 

obszarze wiejskim objętym LSR - dotyczy osób 

fizycznych, które nie wykonują działalności 

gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy  

o swobodzie działalności gospodarczej 

      



 

 

 

2. 

Miejsce oznaczone adresem, pod którym osoba fizyczna 

wykonuje działalność gospodarczą znajduje się na 

obszarze wiejskim objętym LSR - dotyczy osób 

fizycznych, które wykonują działalność gospodarczą, do 

której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej 

      

3. 
Wnioskodawca jest obywatelem państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej 
      

4. Wnioskodawca jest pełnoletni       

  

II. Wnioskodawcą jest osoba prawna       

1. 

Siedziba / oddział osoby prawnej, znajduje się na 

obszarze wiejskim objętym LSR, nie dotyczy gmin, 

których obszar wiejski jest objęty LSR lecz siedziba 

znajduje się poza obszarem objętym LSR 

      

2. Wnioskodawcą jest inny podmiot niż Województwo       

  

III. 

Wnioskodawcą jest spółka kapitałowa w organizacji 

lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje 

zdolność prawną 

      

1. 

Siedziba / oddział  spółki kapitałowej w organizacji lub 

jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, 

znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR 

      

2. 

Spółka kapitałowa w organizacji ubiega się o pomoc na 

operację wyłącznie w zakresie rozwoju 

przedsiębiorczości na obszarze wiejskim  przez 

podejmowanie działalności gospodarczej 

      

    

IV. Wnioskodawcą jest spółka cywilna       

1. 

Każdy wspólnik spółki cywilnej, w zależności od formy 

prawnej wspólnika, spełnia kryteria określone w pkt.  

I-III 

      

 

V. 
Kryteria wspólne  dotyczące Wnioskodawcy  

i operacji 
TAK NIE ND 

1. 

Operacja jest zgodna z celem (-ami) określonym  

(-ymi) w PROW na lata 2014-2020 dla działania  M19,  

a jej realizacja pozwoli na osiągnięcie zakładanych 

wskaźników 

      

2. 
Operacja jest zgodna z zakresem pomocy określonym 

w rozporządzeniu 
      



 

 

 

3. 

Operacja, zakłada realizację inwestycji na obszarze 

wiejskim  objętym LSR, chyba, że operacja dotyczy 

inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie 

liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek 

będzie zlokalizowany poza tym obszarem 

      

4. 

Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na 

nieruchomości będącej własnością lub 

współwłasnością Wnioskodawcy lub Wnioskodawca 

posiada udokumentowane prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele określone  we wniosku  

o przyznanie pomocy, co najmniej przez okres 

realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu 

do zapewnienia trwałości operacji 

      

5. 

Z załączonego do WOPP biznesplanu wynika, iż 

operacja zakłada osiaganie zysku - nie dotyczy 

operacji, które będą realizowane wyłącznie w zakresie, 

o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 5-8 

rozporządzenia 

      

6. 

Operacja będzie realizowana w nie więcej niż  

w 2 etapach a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie 

z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym 

poniesienie przez beneficjenta kosztów 

kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku  

o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej 

operacji nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia 

umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 

dnia 31 grudnia 2022 r. 

      

7. 
Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie 

mniej niż 50 tys. Złotych 
      

8. 
Wnioskodawca, realizujący operację w zakresie innym 

niż określony w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a rozporządzenia 
TAK NIE ND 

a) 

posiada doświadczenie w realizacji projektów  

o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza 

realizować, lub 

      

b) 
posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, 

którą zamierza realizować, lub 
      

c) 
posiada, jeżeli jest osoba fizyczną, kwalifikacje 

odpowiednie do przedmiotu operacji, lub 
      

d) 
wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu 

operacji, którą zamierza realizować 
      

9. 

Koszty kwalifikowalne określone we wniosku są 

zgodne z zakresem kosztów kwalifikowalnych 

określonych dla poddziałania 19.2 w rozporządzeniu 

oraz zasadami dotyczącymi kwalifikowalności 

      



 

 

 

10. 

Koszty kwalifikowalne operacji nie są 

współfinansowane z innych środków publicznych,  

a w przypadku Wnioskodawcy będącego   jednostką 

sektora finansów publicznych lub organizacją pożytku 

publicznego wydatki nie są współfinansowane w 

drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu 

Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego 

instrumentu finansowego 

      

11. 

Wnioskodawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo 

małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów  

rozporządzenia 651/2014 - w przypadku gdy 

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, do 

której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej 

      

  

VI. 

Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na 

obszarze wiejskim - przez podejmowanie 

działalności gospodarczej 

      

1. 

Wnioskodawca nie podlega ubezpieczeniu 

społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym 

zakresie - dotyczy osób fizycznych podejmujących 

działalność gospodarczą w zakresie innym niż 

działalność sklasyfikowana wg PKD jako produkcja 

artykułów spożywczych lub produkcja napojów 

      

  TAK NIE ND 

2. 

Wnioskodawca w okresie 2 lat poprzedzających 

dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy 

nie był wpisany do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej albo  

w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 

Sądowym 

      

3. 

Z informacji dostępnych LGD wynika, iż 

Wnioskodawcy nie została dotychczas przyznana 

pomoc  w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. 

a rozporządzenia  

      

4. 

Operacja zakłada wykonywanie działalności oraz 

utworzenie i utrzymanie co najmniej jednego 

miejsca pracy przez dwa lata od płatności końcowej 

- dotyczy spółki kapitałowej w organizacji 

      



 

 

 

5. 

Operacja zakłada wykonywanie działalności 

gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy 

o swobodzie działalności gospodarczej przez co 

najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej 

- dotyczy osób fizycznych 

      

  

VII. 

Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na 

obszarze wiejskim  przez tworzenie lub rozwój 

inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów 

rolnych  

      

1. 

Z informacji dostępnych LGD wynika, iż 

Wnioskodawcy nie została dotychczas przyznana 

pomoc na operację w zakresie określonym  

w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a lub c rozporządzenia6, której 

przedmiotem jest działalność gospodarcza 

sklasyfikowana wg PKD jako produkcja artykułów 

spożywczych lub produkcja napojów 

      

2. 

Operacja zakłada korzystanie z infrastruktury 

inkubatora przetwórstwa lokalnego przez  podmioty 

inne niż ubiegający się o przyznanie pomocy 

      

3. 

Operacja nie zakłada osiągania zysków  

z działalności prowadzonej w ramach inkubatorów, 

w przypadku gdy operacja będzie realizowana  

w zakresie określonym § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b 

rozporządzenia6 oraz polega wyłącznie na 

tworzeniu lub rozwijaniu ogólnodostępnych  

i niekomercyjnych inkubatorów 

      

  TAK NIE ND 

VIII. 

Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na 

obszarze wiejskim przez rozwijanie działalności 

gospodarczej 

      

1. 

Wnioskodawca wykonuje działalność gospodarczą, 

do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej 

      



 

 

 

2. 

Z informacji dostępnych LGD wynika, iż 

Wnioskodawcy nie została dotychczas przyznana 

pomoc  w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 

lit. a rozporządzenia albo upłynęło co najmniej dwa 

lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy 

na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 

2 lit. a rozporządzenia 

      

3. 

Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie co 

najmniej jednego miejsca pracy, w przeliczeniu na 

pełne etaty średnioroczne, przez trzy lata od 

płatności końcowej, przy czym miejsce pracy jest 

uzasadnione zakresem realizacji operacji,  

a zatrudnienie będzie miało miejsce w oparciu  

o umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę - 

dotyczy Wnioskodawcy, w przypadku którego 

suma uzyskanej oraz wnioskowanej pomocy 

przekracza 25 tys. zł  

      

    

IX. 

Operacja dotyczy podnoszenia kompetencji osób 

realizujących operacje w zakresie określonym w  

§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. a-c rozporządzenia  

      

1. 

Wnioskodawca ubiega się jednocześnie  

o przyznanie pomocy na operacje w zakresie 

określonym w  § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a-c 

rozporządzenia  

      

  

X. Operacja dotyczy wspierania współpracy       

1. 

Wnioskodawcy  wspólnie ubiegający się o pomoc 

wykonują działalność gospodarczą na obszarze 

wiejskim objętym LSR 

      

2. 
Wnioskodawcy wykonujący działalność 

gospodarczą  wspólnie ubiegają się o pomoc: 
      

a) 

w ramach krótkich łańcuchów dostaw  

w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m 

rozporządzenia nr 1305/2013 

      

b)  w zakresie świadczenia usług turystycznych       

c) 
w  zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub 

usług lokalnych 
      

1) Po dokonaniu oceny zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 przewodniczący Rady zarządza przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu 

przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny,  

a następnie po weryfikacji przekazuje karty Komisji skrutacyjnej. 

2) Komisja skrutacyjna dokonuje podliczenia oddanych głosów. 

 

 



 

 

 

 

3) Operacja uznana jest za zgodną z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020, jeżeli w wyniku głosowania uzyskała bezwzględną większość ważnie oddanych 

głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady. 

4) W przypadku uznania operacji za niezgodną z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020 przewodniczący Rady kończy rozpatrywanie danej operacji. Decyzja w tej 

sprawie wymaga zachowania śladu rewizyjnego w protokole z posiedzenia Rady. 

5) W przypadku uznania operacji za zgodną z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę oceny zgodności z LSR.  

 

2. Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa. 

1.  

 

 

Czy realizacja 

operacji przyczyni 

się do osiągnięcia 

celów ogólnych 

LSR 

CEL OGÓLNY I 

WZROST AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ  OBSZARU „SOLNEJ 

DOLINY” 

CEL OGÓLNY II 

ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI TURYSTYCZNEJ  

I REKREACYJNEJ OBSZARU ORAZ WZMOCNIENIE KAPITAŁU 

SPOŁEVCZNEGO SOLNEJ DOLINY 

CEL OGÓLNY III 

WZROST ŚWIADOMOŚCI I TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ 

SPOŁECZEŃSTWA 

2.  

Czy realizacja 

operacji przyczyni 

się do osiągnięcia 

celów 

szczegółowych 

LSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY I.1 

 

WZROST ILOŚCI MIEJSC PRACY NA TERENIE „SOLNEJ 

DOLINY” 

CEL SZCZEGÓŁOWY II.1 

 

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI I STANU INFRASTRUKTURY 

TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ, SPORTOWEJ ORAZ 

OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH INTEGRACJI  

I AKTYWIZACJI 

CEL SZCZEGÓŁOWY II.2 

 

WZROST INTEGRACJI, AKTYWNOŚCI  

I KOPMETENCJI MIESZKANCÓW OBSZARÓW 

CEL SZCZEGÓŁOWY II.3 

 

WYPROMOWANIE OBSZARU SOLNEJ DOLINY 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY III.1 

ZWIĘKSZENIE ZAINTERESOWANIA TRADYCJĄ, HISTORIĄ 

OBSZARU I OCHRONĄ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO 



 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy operacja jest 

zgodna  

z 

przedsięwzięciami 

planowanymi  

w ramach  LSR 

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1 

Wspieranie działań  

w zakresie tworzenia przedsiębiorstw 

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.2 

Wspieranie działań  

w zakresie rozwoju przedsiębiorstw 

PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.1 

Utworzenie, zagospodarowanie  

i rozwój centrów rekreacji, sportu, wypoczynku i integracji 

PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.2 

Budowa i wzbogacenie infrastruktury turystycznej 

PRZEDSIĘWZIĘCIE II.2.1 

Wspieranie działań przeciwdziałających wykluczeniu,  

aktywizujących i integrujących oraz podnoszących wiedzę 

mieszkańców obszaru 

PRZEDSIĘWZIĘCIE II.3.1 

Działania na rzecz promocji atrakcyjności obszaru LGD 

PRZEDSIĘWZIĘCIE III.1.1 

Działania edukacyjno-promocyjne zwiększające lokalną tożsamość  

i promocję 

PRZEDSIĘWZIĘCIE III.1.2 

Działania zwiększające świadomość ekologiczną i promocję 

odnawialnych źródeł energii 

PRZEDSIĘWZIĘCIE III.1.3 

Renowacja obiektów zabytkowych 

1) Po dokonaniu oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina” 

przewodniczący Rady zarządza przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu 

przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny,  

a następnie po weryfikacji przekazuje karty Komisji skrutacyjnej. 

2) Komisja skrutacyjna dokonuje podliczenia oddanych głosów. 

3) Operacja uznana jest za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”, jeżeli  

w wyniku głosowania uzyskała bezwzględną większość ważnie oddanych głosów przy obecności 

co najmniej połowy członków Rady. 

4) W przypadku uznania operacji za niezgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina” 

przewodniczący Rady kończy rozpatrywanie danej operacji. Decyzja w tej sprawie wymaga 

zachowania śladu rewizyjnego w protokole z posiedzenia Rady. 

5) W przypadku uznania operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina” 

przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.  

III. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru 

Ocena operacji według kryteriów wyboru operacji oraz wybór operacji odbywają się podczas 

posiedzeń Rady. Każda operacja będąca przedmiotem posiedzenia Rady rozpatrywana  



 

 

 

 

i głosowana jest indywidualnie. Dla każdej operacji uznanej za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju 

LGD „Solna Dolina” przewodniczący Rady rozpoczyna głosowanie przy użyciu karty 

umożliwiającej ocenę rozpatrywanej operacji według kryteriów wyboru operacji przyjętych przez 

Stowarzyszenie.  

Podczas oceny operacji według lokalnych kryteriów używane będą w zależności od rodzaju 

ocenianych operacji: 

1. Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – dla operacji 

dotyczącej podejmowania działalności gospodarczej: 

 

Lp. 
Kryterium 

 
Opis kryterium 

Ocena 

Max. Przyznana 

1.  

Wnioskodawca jest: 

a) osobą długotrwale bezrobotną 

b) bezrobotną lub bierną zawodowo 

osobą do 30 roku życia 

c) osobą bezrobotną lub bierną 

zawodowo powyżej 50 roku życia 

Wnioskodawca spełnia 

warunek/warunki – 3 pkt. (punkty nie 

sumują się) 

Wnioskodawca nie spełnia warunku – 

0 pkt. 

Kryterium premiuje osoby pochodzące  

z grupy defaworyzowanej – osoby 

długotrwale bezrobotne, młode osoby 

bezrobotne i osoby bezrobotne 50+ 

 

 

3 

 

2.  

Realizacja operacji spowoduje 

utworzenie, w przeliczeniu na pełne 

etaty średnioroczne: 

1 miejsca pracy - 2 pkt. 

2 miejsca pracy – 4 pkt. 

3 miejsca pracy – 6 pkt. 

Nie spowoduje utworzenia miejsca 

pracy – 0 pkt. 

Kryterium preferuje operacje, które 

korzystnie wpływają na rozwój gospodarczy 

obszaru. Premiuje operacje, które wpływają 

na ograniczenie słabych stron obszaru, jakimi 

są: duże bezrobocie w regionie, mała liczba 

miejsc pracy. 

 

 

 

6 

 

3.  

Działalność, której dotyczy operacja 

przyczyni się do poszerzenia oferty lub 

bazy turystycznej obszaru LGD – 1 

pkt. 

Działalność, której dotyczy operacja 

nie przyczyni się do poszerzenia oferty 

lub bazy turystycznej obszaru LGD – 0 

pkt. 

Kryterium preferuje operacje, które 

przyczyniają się do powstawania nowych 

obiektów turystycznych, nowych 

przedsiębiorstw działających  

w branży turystycznej. Preferowane są 

również operacje wnoszące nową jakość do 

już istniejących zasobów turystycznych 

obszaru LSR i oferty turystycznej. 

 

 

1 

 

4.  

Realizacja operacja przyczyni się do 

rozwoju infrastruktury rekreacyjnej 

i/lub sportowej – 1 pkt. 

Realizacja operacja nie przyczyni się 

do rozwoju infrastruktury rekreacyjnej 

i/lub sportowej – 0 pkt. 

Kryterium preferuje operacje, które 

przyczyniają się do powstawania nowych 

obiektów rekreacyjnych i/lub sportowych, 

nowych przedsiębiorstw działających 

w branży sportowo-rekreacyjnej (np. usługi 

w zakresie wypożyczania sprzętu sportowo-

rekreacyjnego, obiekty sportowo-rekreacyjne 

np. siłownie, kluby fitness, korty tenisowe, 

działalność usługowa związana z poprawą 

kondycji fizycznej i inne o podobnym 

charakterze. Preferowane są również 

 

 

 

 

1 

 



 

 

 

operacje wnoszące nową jakość do już 

istniejących zasobów sportowo-

rekreacyjnych obszaru LSR  

i oferty rekreacyjno-sportowej 

5.  

Operacja przyczynia się do poprawy 

ochrony środowiska – 1 pkt. 

Operacja nie  przyczynia się do 

poprawy ochrony środowiska –  0 pkt. 

(min. 5% wartości operacji 

przeznaczone zostanie na działania  

w zakresie ochrony środowiska) 

Kryterium preferuje operacje, które 

uwzględniają aspekt ekologiczny: 

inwestycyjny, a zastosowane w projekcie 

rozwiązanie sprzyjają ochronie środowiska 

lub klimatu. Aspekt ekologiczny 

rozumiany jest poprzez realizację zadań 

pozytywnie wpływających na 

środowisko, np. budowa obiektów 

pozytywnie wpływających na środowisko 

lub zakup urządzeń i sprzętu służących 

ochronie środowiska lub korzystnie 

oddziaływujących na środowisko – 

kryterium spełnione, jeżeli min. 5% 

wartości operacji przeznaczone zostanie 

na ten cel 

 

 

 

 

 

1 

 

6.  

Realizacja operacji przyczynia się do 

zaspokojenia potrzeb grup 

defaworyzowanych wskazanych  

w LSR – 1 pkt. 

Realizacja operacji nie przyczynia się 

do zaspokojenia potrzeb grup 

defaworyzowanych – 0 pkt. 

Kryterium to preferuje operacje, które 

przyczyniają się do zaspokojenia określonych 

w LSR potrzeb i problemów grup 

zagrożonych wykluczeniem w odniesieniu do 

rynku pracy. Kryterium uważa się za 

spełnione, jeżeli realizacja operacja 

przyczyni się do zwiększenia włączenia 

gospodarczego tych osób, zapewnienie 

powrotu na rynek pracy osobom 

bezrobotnym lub biernym zawodowo 

poprzez ich zatrudnienie w ramach realizacji 

operacji – deklaracja wnioskodawcy. 

 

 

 

1 

 

7.  

Operacja zawiera rozwiązania 

innowacyjne - 1 pkt. 

 

Operacja nie zawiera rozwiązań 

innowacyjnych - 0 pkt. 

 

Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do 

obszaru LGD. Preferowane są operacje, które 

wpisują się w innowacyjne podejście 

określone w LSR, tj. wykorzystujące 

niepraktykowane do tej pory rozwiązania, 

nowatorskie i o wyższym standardzie 

wprowadzenia nowych produktów, metod  

i rodzajów produkcji i usług, wytwarzania  

i zarządzania lub nowego sposobu 

wykorzystania lub zmobilizowania 

istniejących lokalnych zasobów 

przyrodniczych, historycznych czy 

społecznych, zaspokojenie potrzeb, które 

były pomijane w dotychczasowych 

działaniach, rozwój nowych funkcji obszaru, 

nowy sposób angażowania społeczności 

lokalnej w rozwój (udowodnienie 

innowacyjności spoczywa na wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 



 

 

 

8.  

Realizacja operacji wykorzystuje 

lokalne produkty  

- 2 pkt. 

Realizacja operacji nie wykorzystuje 

lokalnych produktów - 0 pkt. 

Preferuje się operacje, które przyczyniają się 

do rozwoju lokalnych produktów  

i usług lub podstawą zakładanej albo 

rozwijanej działalności są lokalne produkty 

żywnościowe pochodzenia rolniczego – 

wytwarzane na obszarze objętym LSR lub 

wprowadzenie takich produktów na rynek 

 

2 
 

9.  

Realizacja operacji przyczynia się do 

zaspokojenia potrzeb osób starszych – 

1 pkt. 

Realizacja operacji nie przyczynia się 

do zaspokojenia potrzeb osób 

starszych – 0 pkt. 

Preferuje się operacje przyczyniające się do 

poprawy warunków życia osób starszych 

poprzez zwiększenie standardów opieki 

zdrowotnej i pomocy społecznej – dotyczy 

działalności fizjoterapeutycznej i opieki nad 

osobami starszymi 

 

1 
 

10.  

Wnioskodawca korzystał  z doradztwa 

indywidualnego w biurze LGD  

w ramach przygotowania wniosku  

o przyznanie pomocy – 3 pkt. 

Wnioskodawca nie korzystał 

z doradztwa indywidualnego w biurze 

LGD w ramach przygotowania 

wniosku o przyznanie pomocy – 0 pkt. 

Kryterium premiuje wnioskodawców 

korzystających  z doradztwa w celu 

zapewnienia jak najwyższej jakości 

złożonych wniosków. 

 

3 
 

SUMA PUNKTÓW 20  

Operacjami wybranymi przez Radę mogą być tylko te operacje, które uzyskały ocenę 

końcową wynoszącą co najmniej 6 punktów 
20  

 

2. Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – dla operacji 

dotyczącej rozwijania działalności gospodarczej 

DATA PRZEPROWADZONEJ OCENY  

Lp. 
Kryterium 

 
Opis kryterium 

Ocena 

Max. Przyznana 

1.  

Wysokość intensywności pomocy 

więcej niż 10% powyżej wkładu 

minimalnego – 3 pkt. 

do 10% włącznie powyżej wkładu 

minimalnego – 2 pkt. 

wkład własny równy minimalnemu  

– 0 pkt. 

Kryterium premiuje operacje, które zakładają 

większy wkład własny. Wnioskowanie  

o mniejszy poziom dofinansowania pozwoli 

na dofinansowanie większej liczby operacji, 

co jest istotne z punktu widzenia realizacji 

LSR i osiągania celu głównego I 

 

 

3 

 

2.  

Realizacja operacji spowoduje 

utworzenie, w przeliczeniu na pełne 

etaty średnioroczne: 

1 miejsca pracy - 2 pkt. 

2 miejsc pracy – 4 pkt. 

3 miejsc pracy – 6 pkt. 

Nie spowoduje utworzenia miejsca 

pracy – 0 pkt. 

Kryterium premiuje operacje, które 

korzystnie wpływają na rozwój gospodarczy 

obszaru. Premiuje operacje, które wpływają 

na ograniczenie bezrobocia w regionie 

 

 

6 

 



 

 

 

3.  

Działalność, której dotyczy operacja 

przyczyni się do poszerzenia oferty lub 

bazy turystycznej obszaru LGD  

– 1 pkt. 

Działalność, której dotyczy operacja 

nie przyczyni się do poszerzenia oferty 

lub bazy turystycznej obszaru LGD  

– 0 pkt. 

Kryterium preferuje operacje, które 

przyczyniają się do powstawania nowych 

obiektów turystycznych, nowych 

przedsiębiorstw działających w branży 

turystycznej. Preferowane są również 

operacje wnoszące nową jakość do już 

istniejących zasobów turystycznych obszaru 

LSR i oferty turystycznej. 

 

 

1 

 

4.  

Realizacja operacja przyczyni się do 

rozwoju infrastruktury rekreacyjnej 

i/lub sportowej – 1 pkt. 

Realizacja operacja nie przyczyni się 

do rozwoju infrastruktury rekreacyjnej 

i/lub sportowej – 0 pkt. 

Kryterium preferuje operacje, które 

przyczyniają się do powstawania nowych 

obiektów rekreacyjnych i/lub sportowych, 

nowych przedsiębiorstw działających  

w branży sportowo-rekreacyjnej (np. usługi 

w zakresie wypożyczania sprzętu sportowo-

rekreacyjnego, obiekty sportowo-rekreacyjne 

np. siłownie, kluby fitness, korty tenisowe, 

działalność usługowa związana z poprawą 

kondycji fizycznej i inne o podobnym 

charakterze. Preferowane są również 

operacje wnoszące nową jakość do już 

istniejących zasobów sportowo- 

rekreacyjnych obszaru LSR i oferty 

rekreacyjno-sportowej 

 

 

 

 

1 

 

5.  

Operacja przyczynia się do poprawy 

ochrony  

środowiska – 1 pkt. 

Operacja nie  przyczynia się do 

poprawy ochrony środowiska –  0 pkt. 

(min. 5% wartości operacji 

przeznaczone zostanie na działania w 

zakresie ochrony środowiska) 

Kryterium preferuje operacje, które 

uwzględniają aspekt ekologiczny: 

inwestycyjny, a zastosowane w projekcie 

rozwiązanie sprzyjają ochronie środowiska 

lub klimatu. Aspekt ekologiczny 

rozumiany jest poprzez realizację zadań 

pozytywnie wpływających na  

środowisko, np. budowa obiektów 

pozytywnie wpływających na środowisko 

lub zakup urządzeń i sprzętu służących 

ochronie środowiska lub korzystnie 

oddziaływujących na środowisko – 

kryterium spełnione, jeżeli min. 5% 

wartości operacji przeznaczone zostanie 

na ten cel 

 

 

 

1 

 

6.  

Realizacja operacji przyczynia się do 

zaspokojenia potrzeb grup 

defaworyzowanych określonych  

w LSR – 1 pkt. 

Realizacja operacji nie przyczynia się 

do zaspokojenia potrzeb grup 

defaworyzowanych – 0 pkt. 

Kryterium to preferuje operacje, które 

przyczyniają się do zaspokojenia określonych 

w LSR potrzeb i problemów grup 

zagrożonych wykluczeniem w odniesieniu do 

rynku pracy. Kryterium uważa się za 

spełnione, jeżeli realizacja operacja 

przyczyni się do zwiększenia włączenia 

gospodarczego tych osób, zapewnienie 

powrotu na rynek pracy osobom 

bezrobotnym lub biernym zawodowo 

poprzez ich zatrudnienie w ramach realizacji 

operacji – deklaracja wnioskodawcy. 

 

 

 

1 

 



 

 

 

7.  

Operacja zawiera rozwiązania 

innowacyjne - 1 pkt. 

 

Operacja nie zawiera rozwiązań 

innowacyjnych - 0 pkt. 

 

Oceniane jest nowatorstwo  

w odniesieniu do obszaru LGD. Preferowane 

są operacje, które wpisują się w innowacyjne 

podejście określone w LSR, tj. 

wykorzystujące niepraktykowane do tej pory 

rozwiązania, nowatorskie i o wyższym 

standardzie wprowadzenia nowych 

produktów, metod i rodzajów produkcji  

i usług, wytwarzania i zarządzania lub 

nowego sposobu wykorzystania lub 

zmobilizowania istniejących lokalnych 

zasobów przyrodniczych, historycznych czy 

społecznych, zaspokojenie potrzeb, które 

były pomijane w dotychczasowych 

działaniach, rozwój nowych funkcji obszaru, 

nowy sposób angażowania społeczności 

lokalnej w rozwój (udowodnienie 

innowacyjności spoczywa na wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

1 

 

8.  

Realizacja operacji wykorzystuje 

lokalne produkty  

- 2 pkt. 

Realizacja operacji nie wykorzystuje 

lokalnych produktów - 0 pkt. 

Preferuje się operacje, które przyczyniają się 

do rozwoju lokalnych produktów i usług lub 

podstawą zakładanej albo rozwijanej 

działalności są lokalne produkty 

żywnościowe pochodzenia rolniczego – 

wytwarzane na obszarze objętym LSR lub 

wprowadzenie takich produktów na rynek 

 

2 
 

9.  

Realizacja operacji przyczynia się do 

zaspokojenia potrzeb osób starszych – 

1 pkt. 

Realizacja operacji nie przyczynia się 

do zaspokojenia potrzeb osób 

starszych – 0 pkt. 

Preferuje się operacje przyczyniające się do 

poprawy warunków życia osób starszych 

poprzez zwiększenie standardów opieki 

zdrowotnej i pomocy społecznej – dotyczy 

działalności fizjoterapeutycznej i opieki nad 

osobami starszymi 

 

1 
 

10.  

Wnioskodawca korzystał z doradztwa 

indywidualnego w biurze LGD  

w ramach przygotowania wniosku  

o przyznanie pomocy – 3 pkt. 

Wnioskodawca nie korzystał z 

doradztwa indywidualnego w biurze 

LGD w ramach przygotowania 

wniosku o przyznanie pomocy – 0 pkt. 

Kryterium premiuje wnioskodawców 

korzystających  z doradztwa w celu 

zapewnienia jak najwyższej jakości 

złożonych wniosków. 

 

3 
 

SUMA PUNKTÓW 20  

Operacjami wybranymi przez Radę mogą być tylko te operacje, które uzyskały ocenę 

końcową wynoszącą co najmniej 6 punktów 
20  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – dla operacji  

w zakresie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej. 

Lp. 
Kryterium 

 
Opis kryterium 

Ocena 

Max. Przyznana 

1.  

Wysokość intensywności pomocy 

więcej niż 10% powyżej wkładu minimalnego 

– 3 pkt. 
do 10% włącznie powyżej wkładu 

minimalnego – 1 pkt. 

wkład własny równy minimalnemu – 0 pkt. 

Kryterium premiuje operacje, które 

zakładają większy wkład własny. 

Wnioskowanie o mniejszy poziom 

dofinansowania pozwoli na dofinansowanie 

większej liczby operacji 

 

 

3 

 

2.  

Działalność, której dotyczy operacja przyczyni 

się do poszerzenia oferty lub bazy 

turystycznej, rekreacyjnej lub sportowej 

obszaru LGD – 2 pkt. 

Działalność, której dotyczy operacja nie 

przyczyni się do poszerzenia oferty lub bazy 

turystycznej, rekreacyjnej lub sportowej 

obszaru LGD – 0 pkt. 

Kryterium preferuje operacje, które 

przyczyniają się do powstawania nowych 

obiektów turystycznych. Preferowane są 

również operacje wnoszące nową jakość do 

już istniejących zasobów turystycznych 

obszaru LSR i oferty turystycznej. 

 

 

2 

 

3.  

Operacja jest realizowana w miejscowości   

zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. 

mieszkańców – 1 pkt. 

Operacja jest realizowana w miejscowości   

zamieszkałej przez 5 tys. mieszkańców 

i powyżej – 0 pkt. 

Preferuje się operacje realizowane  

w mniejszych miejscowościach ze względu 

na zdiagnozowane w analizie deficyty 

(braki w infrastrukturze i ofercie) na 

obszarze zamieszkałym przez mniejszą 

liczbę ludności 

 

1 
 

4.  

Operacja przyczynia się do poprawy ochrony 

środowiska – 2 pkt. 

Operacja nie  przyczynia się do poprawy 

ochrony środowiska –  0 pkt. 

(min. 5% wartości operacji przeznaczone 

zostanie na działania w zakresie ochrony 

środowiska) 

Kryterium preferuje operacje, które 

uwzględniają aspekt ekologiczny: 

inwestycyjny, edukacyjny, a zastosowane 

 w projekcie rozwiązanie sprzyjają ochronie 

środowiska lub klimatu. Aspekt 

ekologiczny rozumiany jest poprzez 

realizację zadań pozytywnie 

wpływających na środowisko, np. 

budowa obiektów pozytywnie 

wpływających na środowisko (np. 

inwestycji w OZE), organizacja działań 

edukacyjnych i informacyjnych 

związanych z ochroną przyrody lub 

zakup urządzeń i sprzętu służących 

ochronie środowiska lub korzystnie 

oddziaływujących na środowisko – 

kryterium spełnione, jeżeli min. 5% 

wartości operacji przeznaczone zostanie 

na ten cel 

 

 

 

2 

 



 

 

 

5.  

Operacja zawiera rozwiązania innowacyjne  

- 1 pkt. 
 

Operacja nie zawiera rozwiązań 

innowacyjnych - 0 pkt. 

 

Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu 

do obszaru LGD. Preferowane są operacje, 

które wpisują się w innowacyjne podejście 

określone w LSR, tj. wykorzystujące 

niepraktykowane do tej pory rozwiązania, 

nowatorskie i o wyższym standardzie, 

dotyczą nowego sposobu wykorzystania lub 

zmobilizowania istniejących lokalnych 

zasobów przyrodniczych, historycznych 

czy społecznych, zaspokojenia potrzeb, 

które były pomijane w dotychczasowych 

działaniach, rozwój nowych funkcji 

obszaru, nowy sposób angażowania 

społeczności lokalnej w rozwój 

(udowodnienie innowacyjności spoczywa 

na wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

1 

 

6.  

Realizacja operacji wykorzystuje lokalne 

zasoby - 2 pkt. 

Realizacja operacji nie wykorzystuje lokalnych 

zasobów - 0 pkt. 

Preferuje się operacje, które przyczyniają 

się do promocji i rozwoju lokalnych 

zasobów przyrodniczych, kulturowych  

i historycznych. 

 

2 
 

7.  

Operacja stwarza możliwości aktywizacji ludzi 

młodych i/lub seniorów – 2 pkt. 

Operacja nie stwarza takich możliwości  

– 0 pkt. 

Preferuje się operacje, które przyczyniają 

się zwiększenia integracji i aktywizacji 

mieszkańców poprzez stworzenie 

infrastruktury  to umożliwiającej, jako 

odpowiedź na słabe strony obszaru 

 

2 
 

8.  

Operacja stwarza warunki do prowadzenia 

działań służących aktywizacji osób 

pochodzących z grup defaworyzowanych 

określonych w LSR – 2 pkt. 

Operacja nie stwarza takich warunków - 0 pkt. 

Preferuje się operacje, które przyczyniają 

się zwiększenia integracji i aktywizacji 

osób pozostających poza rynkiem pracy. 

Kryterium uważa się za spełnione jeżeli 

operacja przyczyni się do włączenia 

społecznego tych grup 

 

2 
 

9.  

Wnioskodawca korzystał  z doradztwa 

indywidualnego w biurze LGD w ramach 

przygotowania wniosku o przyznanie pomocy 

– 2 pkt. 
Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa 

indywidualnego w biurze LGD w ramach 

przygotowania wniosku o przyznanie pomocy 

– 0 pkt. 

Kryterium premiuje wnioskodawców 

korzystających  z doradztwa w celu 

zapewnienia jak najwyższej jakości 

złożonych wniosków. 

 

2 
 

10.  

Operacja przyczynia się do wzrostu 

aktywności społecznej i  wzmocnienia więzi  

z miejscem zamieszkania poprzez pracę  

i usługi świadczone nieodpłatnie – 3 pkt. 

Brak pracy i usług świadczonych nieodpłatnie 

w ramach realizacji operacji – 0 pkt. 

Docelowo oddziaływanie operacji 

spowoduje wzrost aktywności 

mieszkańców. Wzrost aktywności będzie 

spełniony poprzez wykonywanie przez 

mieszkańców obszaru pracy i usług                    

świadczonych nieodpłatnie  

w ramach realizacji operacji. 

 

 

3 

 

SUMA PUNKTÓW 20  

Operacjami wybranymi przez Radę mogą być tylko te operacje, które uzyskały ocenę końcową 

wynoszącą co najmniej 6 punktów 
20  

 

 



 

 

 

 

Każdy członek Rady dokonuje oceny operacji poprzez wypełnienie karty „Karta oceny operacji 

według lokalnych kryteriów wyboru”. Głosowanie za pomocą karty „Karta oceny operacji według 

lokalnych kryteriów wyboru” polega na wypełnieniu tabeli znajdującej się na karcie do głosowania. 

Ocena operacji przez członka Rady polega na przyznaniu punktów całościowych za poszczególne 

kryteria zawarte w tabeli, a następnie ich zsumowaniu i wpisaniu obliczonej oceny łącznej  

w pozycji „Suma punktów”.  

Komisja skrutacyjna dokonuje podliczenia oddanych głosów i ustalenia liczby punktów 

przyznanych danej operacji. Wynik głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych 

kryteriów wyboru operacji ustalany jest w taki sposób, że sumuje się oceny punktowe wyrażone na 

kartach, stanowiących ważnie oddane głosy w pozycji „Suma punktów” i dzieli przez liczbę 

głosujących Radnych, którzy oddali ważne głosy, ustalając w ten sposób średnią arytmetyczną, do  

1 miejsca po przecinku. Za wybrane uznaje się operacje spełniające minimalne wymagania 

niezbędne do wyboru operacji przez LGD określone w ogłoszeniu o naborze na dany rodzaj 

operacji i mieszczące się w limicie dostępnych środków. 

Po dokonaniu wyboru operacji przez Radę sporządza się listę operacji zgodnych z LSR  

i listę operacji wybranych, tj. operacji objętych wnioskami, które: 

1) zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, 

2) są zgodne z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu o naborze, 

3) są zgodne z LSR, 

4) uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru 

i zostały wybrane przez LGD do finansowania,  

5) na dzień przekazania wniosków do SW mieszczą się w limicie środków wskazanym  

w ogłoszeniu o naborze. 

W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów:  

1) operacje polegające na podejmowaniu działalności gospodarczej - preferowane będą te 

operacje, które uzyskały większą liczbę punktów w kryterium dotyczącym statusu 

wnioskodawcy na rynku pracy  – kryterium nr 1 Karty oceny 

2) operacje polegające na rozwijaniu działalności gospodarczej - preferowane będą te 

operacje, które uzyskały większą liczbę punktów w kryterium dotyczącym tworzenia miejsc 

pracy – kryterium nr 2 Karty oceny  

3) operacje o wartości wyższej niż 50.000zł - preferowane będą te operacje, które uzyskały 

większą liczbę punktów w kryterium dotyczącym miejsca realizacji operacji – kryterium  

nr 3 Karty oceny  

W przypadku, gdy opisany sposób postępowania nie przyniesie rozstrzygnięcia o kolejności na 

liście decyduje data i godzina wpływu wniosku o przyznanie pomocy wpisana w rejestrze 

przyjętych wniosków prowadzonym przez LGD.  

Jeżeli operacja została negatywnie oceniona pod względem zgodności z LSR, nie została wybrana, 

albo została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków, LGD „Solna Dolina” informuje 

wnioskodawcę o tym fakcie, przy czym informacja ta zawiera pouczenie o możliwości wniesienia 

protestu, określające: termin do wniesienia protestu; do którego Zarządu Województwa należy 

skierować protest i za pośrednictwem której LGD; wymogi formalne protestu. 


