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Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw. 

 Kryterium lokalne Opis/potencjalne oddziaływanie Punktacja 

1 Innowacyjność projektu Preferowane są projekty innowacyjne, 

oryginalne w skali lokalnej. 

Przez innowacyjność rozumie się: 

a)Zastosowanie pomysłów i rozwiązań 

znanych gdzie indziej, jednak mających 

nowatorski charakter na danym terenie, 

b) Rozwój nowych usług, nowych 

produkcji, 

c) Nowatorskie wykorzystanie lokalnych 

zasobów rozumianych jako miejsce, 

przestrzeń inwestycyjna, wartości 

materialne i prawne, 

d) Nowe sposoby zaangażowania 

lokalnej społeczności w proces rozwoju 

Punktacja od 0-3 

0 pkt – brak 

innowacji 

1 pkt –

rozwiązanie/projekt 

nowatorski na 

obszarze 

miejscowości 

2 pkt – 

rozwiązanie/projekt 

jest nowy na obszarze 

gminy 

3 pkt  –

rozwiązanie/projekt 

jest nowy na obszarze 

LGD 

2 Zastosowanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu 

Preferowane są projekty wykorzystujące 

zastosowanie ekologicznych technologii 

ze szczególnym uwzględnieniem energii 

odnawialnej 

Punkty od 0-2 

0 pkt – brak 

rozwiązań  

2 pkt – wykazane 

przynajmniej jedno 

rozwiązanie 

3 Wykorzystanie lokalnych 

zasobów 

Preferowane są projekty wykorzystujące 

lokalne zasoby określone jako lokalne 

surowce lub/i lokalne produkty rolne 

Punkty od 0-3 

0 pkt – projekt nie 

zakłada 

wykorzystania 

lokalnych zasobów 

3 pkt – projekt 

zakłada 

wykorzystanie 

jednego lokalnego 

zasobu 

4 Zaspokojenie potrzeb 

grup defaworyzowanych 

Preferowane są projekty przyczyniające 

się do  zaspokojenia potrzeb grup osób 

defaworyzowanych ze względu na dostęp 

do rynku pracy, określonych w LSR tj.  

Punkty od 0-3 

0 pkt – projekt nie 

jest skierowany do 

żadnej z grup osób 



-Osoby bezrobotne, w szczególności: 

młodzi ludzie w wieku 18-34 lata,  

bezrobotni w wieku 50+,                                

kobiety,                                          

-Rolnicy,    

-Seniorzy, 

-Osoby niepełnosprawne   

Realizacja operacji dedykowanej grupom 

defaworyzowanym oznacza realizację 

operacji z zakresu tworzenia 

przedsiębiorstwa przez wnioskodawcę  

z grupy osób defaworyzowanych, jak  

i realizację operacji skierowanych do 

grup defaworyzowanych, np. poprzez 

zatrudnienie przez wnioskodawcę 

rozwijającego przedsiębiorstwo osoby  

z grupy defaworyzowanej. 

 

defaworyzowanych 

określonych w LSR 

3 pkt – projekt 

skierowany jest na 

zaspokojenie potrzeb 

przynajmniej jednej 

grupy osób 

defaworyzowanych 

określonych w LSR 

5 Wpływ na rozwój 

turystyki 

Preferowane są operacje, które dotyczą 

działalności gospodarczej w zakresie 

turystyki 

Punktacja od 0-1 

0 pkt. –projekt nie 

dotyczy działalności 

gospodarczej w 

zakresie turystyki 

1 pkt.- projekt 

dotyczy działalności 

gospodarczej w 

zakresie turystyki 

 

Maksymalna liczba punktów: 12 

Minimum punktowe: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie tworzenia i rozwoju infrastruktury społecznej i 

technicznej. 

 Kryterium lokalne Opis/ potencjalne oddziaływanie Punktacja 

1 Innowacyjność projektu Preferowane są projekty innowacyjne, 

oryginalne w skali lokalnej. 

Przez innowacyjność rozumie się: 

a) Zastosowanie pomysłów  

i rozwiązań znanych gdzie indziej, 

jednak mających nowatorski 

charakter na danym terenie, 

b) Rozwój nowych usług,  

c) Nowatorskie wykorzystanie 

lokalnych zasobów rozumianych 

jako miejsce, przestrzeń 

inwestycyjna, wartości 

materialne i prawne, 

d) Nowe sposoby zaangażowania 

lokalnej społeczności w proces 

rozwoju 

Punktacja od 0-3 

0 pkt – brak 

innowacji 

1 pkt – 

rozwiązanie/projekt 

nowatorski na 

obszarze 

miejscowości 

2 pkt – 

rozwiązanie/projekt 

jest nowy na obszarze 

gminy 

3 pkt – 

rozwiązanie/projekt 

jest nowy na obszarze 

LGD 

2 Zastosowanie 

rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska 

i/lub klimatu 

Preferowane są projekty wykorzystujące 

zastosowanie ekologicznych technologii 

ze szczególnym uwzględnieniem energii 

odnawialnej 

Punktacja od 0-2 

0 pkt – brak 

rozwiązań 

proekologicznych 

2 pkt – wykazane 

przynajmniej jedno 

rozwiązanie 

3 Zintegrowany charakter 

Projektów (wykorzystanie 

lokalnych zasobów) 

Preferowane są projekty przyczyniające 

się do rozwoju zasobów takich jak: 

a) Kultura, tradycja i historia, 

b) Sport rekreacja 

c) Turystyka 

d) Integracja społeczna 

Punktacja od 0-4 

a) Kultura, tradycja  

i historia – 1 pkt 

b) Sport rekreacja – 1 

pkt 

c) Turystyka – 1 pkt 

d) Integracja 

społeczna – 1 pkt 

e) projekt nie 

wykorzystuje 

żadnych zasobów 

4 Miejsce realizacji 

operacji 

W przypadku operacji w zakresie 

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, 

kulturalnej lub drogowej preferowane są 

projekty realizowane  

w miejscowościach zamieszkałych przez 

mniej niż 2,5 tys. mieszkańców 

Punktacja od 0-2 

0 pkt – operacje 

realizowane  

w miejscowościach 

zamieszkałych przez 

ponad 2,5tys. 

mieszkańców.  

2 pkt – operacje 

realizowane  

w miejscowościach 

zamieszkałych przez 

mniej niż 2,5 tys. 

mieszkańców 

5 Ukierunkowanie na 

zaspokojenie potrzeb grup 

defaworyzowanych 

Preferowane są projekty przyczyniające 

się do zaspokojenia potrzeb grup osób 

defaworyzowanych określonych w 

Punkty od 0-3 

0 pkt – projekt nie 

jest skierowany do 



LSR(tj. o soby bezrobotne, w 

szczególności: młodzi ludzie w wieku 

18-34 lata,  bezrobotni w wieku 50+,                                

kobiety,                                          

-Rolnicy,    

-Seniorzy, 

-Osoby niepełnosprawne)   

żadnej z grup osób 

defaworyzowanych 

określonych w LSR 

3 pkt – projekt 

skierowany jest na 

zaspokojenie potrzeb 

przynajmniej jednej 

grupy osób 

defaworyzowanych 

określonych w LSR 

6 Doświadczenie 

wnioskodawcy 

Wnioskodawca posiada doświadczenie w 

zakresie realizacji projektów 

Punkty od 0 – 3 

0 pkt.-wnioskodawca 

nie posiada 

doświadczenia  

3 pkt.- wnioskodawca 

posiada 

doświadczenie w 

zakresie planowanej 

operacji 

 

Maksymalna ilość punktów: 17 

Minimalna wymagana ilość punktów:4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie zachowania i promocji lokalnego dziedzictwa 

(projekt grantowy) 

 Kryterium lokalne Opis/potencjalne oddziaływanie Punktacja 

1 Wykorzystanie lokalnych 

zasobów 

Preferowane są operacje wykorzystujące 

lokalne zasoby, lokalne dziedzictwo 

rozumiane jako: lokalna 

historia, tradycja, kultura, walory 

lokalnego środowiska, lokalne zabytki, 

Punktacja od 1-3 

1 pkt – projekt 

zakłada 

wykorzystanie  

jednego z lokalnych 

zasobów 

3 pkt – projekt 

zakłada 

wykorzystanie  

więcej niż jednego 

lokalnego zasobu 

2 Dostępność Operacja służy jak największej liczbie 

mieszkańców  

Punktacja od 1-3 

1 pkt- mieszkańcom 

jednej miejscowości 

2 pkt- mieszkańcom 

gminy  

3 pkt- mieszkańcom 

obszaru LSR 

3 Aktywizacja grup 

defaworyzowanych 

Preferowane są projekty przyczyniające 

się do aktywizacji grup osób 

defaworyzowanych określonych  

w LSR, tj. 

-Osoby bezrobotne, w szczególności: 

młodzi ludzie w wieku 18-34 lata,  

bezrobotni w wieku 50+,                                

kobiety,                                          

-Rolnicy,    

-Seniorzy, 

-Osoby niepełnosprawne   

Punktacja od 0-3 

0 pkt – projekt nie 

jest skierowany do 

żadnej z grup osób 

defaworyzowanych 

określonych w LSR 

3 pkt – projekt 

skierowany jest na 

zaspokojenie potrzeb 

przynajmniej jednej 

grupy osób 

defaworyzowanych 

określonych w LSR 

4 Budowa i wzmacnianie 

więzi społecznych 

Projekt dotyczy budowy i wzmacniania 

więzi w społeczności lokalnej poprzez 

pobudzanie aktywności wśród 

mieszkańców 

Punktacja od 0-2 

0 pkt- nie dotyczy 

2 pkt- dotyczy 

5 Promocja obszaru Operacja przyczynia się do promocji 

obszaru objętego LSR. 

Punktacja od 0-3 

0 pkt.- projekt nie 

przyczyni się do 

promocji obszaru 



3 pkt. -.projekt 

przyczyni się do 

promocji obszaru 

6  

Doświadczenie 

wnioskodawcy 

Wnioskodawca posiada doświadczenie w 

zakresie planowanej operacji 

Punktacja od 0 – 3 

0 pkt.-wnioskodawca 

nie posiada 

doświadczenia  

3 pkt.- wnioskodawca 

posiada 

doświadczenie w 

zakresie planowanej 

operacji 

7 Innowacyjność projektu Innowacyjność rozumiana jest tu jako 

nowe rozwiązania , które zaspokajają 

potrzeby społeczne efektywniej niż 

obecne rozwiązania i prowadzą do 

rozwoju nowych obszarów współpracy 

oraz lepszego wykorzystania zasobów 

Punktacja od 0-1 

O pkt.-projekt nie jest 

innowacyjny 

1 pkt.- projekt jest 

innowacyjny 

 

Maksymalna liczba punktów:  18 

Minimalna wymagana liczba punktów: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Procedura ustalania i zmiany lokalnych kryteriów wyboru. 

Podczas przygotowywania rozwiązań formalnych zwrócono szczególna uwagę na przepisy 

obowiązujące dla RLKS, oraz zostały dopasowane do specyfiki obszaru objętego LSR. Przyjęte 

kryteria  zostały skonstruowane w taki sposób, aby umożliwić sprawny wybór operacji w oparciu o 

ustalenia poczynione podczas definiowania problemów, celów, wskaźników, przedsięwzięć.  

Kryteria mają charakter oceny punktowej, zawierają powiązania z  diagnozą i analizą SWOT 

zawartymi w LSR. Ich zadaniem jest zweryfikowanie czy wniosek wpisuje się w zakres tematyczny 

operacji   i jest zgodny z zakresem interwencji przewidzianych w LSR oraz obowiązujących 

przepisów. Kryteria te dotyczą zagadnień związanych z adekwatnością zgłaszanych operacji.  

Wnioski, które przeszły ocenę formalną będą oceniane pod kątem spójności z Lokalną Strategią 

Rozwoju, oraz wskaźnikami produktów i rezultatów. Premiowanie operacji, które np. wykorzystują 

lokalne zasoby, związane będą z rozwojem turystyki, wdrożą innowacyjny projekt czy też wezmą pod 

uwagę grupy defaworyzowane  przyczyni się do osiągnięcia celów, co w konsekwencji wpłynie na 

osiąganie wskaźników produktu i rezultatu. 

Zasady tworzenia kryteriów konsultowane były ze społecznością lokalną. Zmiany tych kryteriów 

także będą konsultowane ze społecznością lokalną. Konieczność zmian kryteriów może wynikać w 

szczególności 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, społeczność 

lokalną; wniosków wynikających z praktycznego stosowania LSR i przeprowadzonej ewaluacji LSR, 

zaproponowane początkowo zestawy kryteriów selekcji nie przynosiły oczekiwanych rezultatów lub 

wręcz w niekorzystny sposób realizowały politykę wsparcia LGD zapisaną w LSR. 

Za propozycje zmian kryteriów w LSR odpowiada Biuro LGD. Biuro LGD Nowa Galicja przekazuje 

propozycję zmian do Prezesa Zarządu Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.  

Prezes Stowarzyszenia zwołuje Zarząd, na którym wybiera się propozycję zmiany kryteriów, które 

zostają zamieszczone na stronie internetowej LGD w celu konsultacji społecznych. Konsultacje 

społeczne nie są wymagane w przypadku zmian w lokalnych kryteriach wyboru, które dotyczą spraw 

redakcyjnych. Po określonym czasie przeznaczonym na konsultacje społeczne, dyskutuje się nad 

ostateczną wersją zmienionych kryteriów, która zostanie przedstawiona do akceptacji przez Walne 

Zebranie Członków Stowarzyszenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszonej propozycji i 

zmian lokalnych kryteriów wyboru obowiązują one dla naborów ogłoszonych po dniu zatwierdzenia 



zmian uchwałą Walnego Zebrania Członków i zatwierdzenia przez Zarząd Województwa 

Podkarpackiego. 

Procedura zmian lokalnych kryteriów wyboru w formie tabelarycznej: 

Etap Podmiot 

odpowiedzialny 

Czynności 

Ustalenie 

propozycji 

zmiany 

kryteriów 

Biuro LGD Nowa 

Galicja  

Zebranie uwag ze spotkań w biurze i punktach 

terenowych, jak również ze spotkań członków zarządu,  

Rady wniosków członków Stowarzyszenia  

Przedstawienie Zarządowi propozycji zebranych zmian  

Zarząd  Wybranie propozycji zmian kryteriów, przedstawienie 

własnych propozycji. 

Biuro LGD Zamieszczenie na stronie internetowej LGD propozycji 

zmiany kryteriów celem konsultacji społecznych 

Wybór 

propozycji 

zmian kryteriów 

Zarząd Dyskusja nad ostateczną wersją przed przekazaniem do 

akceptacji przez Walne Zebranie Członków 

Zwołanie Walnego Zebrania Członków 

Prezes Zarządu lub 

wyznaczona przez 

niego osoba 

Zreferowanie propozycji zmian kryteriów 

Członkowie Walnego 

Zebrania  

Głosowanie nad przyjęciem/odrzuceniem kryteriów  

Przekazanie 

samorządowi 

województwa 

zakresu zmian 

Biuro LGD  Przygotowanie pisma 

Prezes Zarządu  Podpisanie pisma 

 

 


