
   Załącznik do Uchwały nr 9/2020 z dn. 19.06.2020 r. 
   Zarządu Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu  

 

Kryteria 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 

 

Kryterium Opis Punktacja 
Kryterium weryfikowane 

poprzez: 

I. Priorytetowe grupy 
docelowe  
 
 
Kryterium nie dot. 
operacji z zakresu 
rozwijania działalności 
gospodarczej  
 

Preferuje się operacje dotyczące osób z grup 
defaworyzowanych, określonych w LSR, tj.: 
- osób powyżej 50 roku życia,  
- osób do 35 roku życia,  
- osób bezrobotnych, 
- osób z rodzin wielodzietnych.  
 
 
 
 

4 pkt - wnioskodawcą jest osoba należąca do min. dwóch grup 
defaworyzowanych określonych w LSR (liczba pkt. 4 dotyczy tylko 
operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej) 
 
3 pkt - wnioskodawcą jest osoba z min. jednej z grup 
defaworyzowanych określonych w LSR lub zakres planowanych 
działań i związanych z działaniami kosztów dotyczy osób z min. dwóch 
grup defaworyzowanych, określonych w LSR  
 
2 pkt - zakres planowanych działań i związanych z działaniami kosztów 
dotyczy osób z  jednej grupy defaworyzowanej, określonej w LSR  
 
0 pkt – wnioskodawca nie należy do żadnej z grup defaworyzowanych 
określonych w LSR ani zakres planowanych działań nie dotyczy osób           
z grup defaworyzowanych, określonych w LSR  

Wniosek z załącznikami               
(w tym dokumenty 
potwierdzające 
przynależność do danej 
grupy defaworyzowanej, 
np. zaświadczenie 
z Urzędu Pracy) 
 

II. Miejsce realizacji 
operacji  
 

Preferuje się operacje realizowane                         w 
miejscowościach  zamieszkanych przez mniej niż                
5 tys. mieszkańców wg stanu na dzień 31.12 roku 
poprzedzającego rok złożenia wniosku. 
Weryfikowane na podstawie informacji we wniosku 
– pkt. Lokalizacja operacji. 
 
W przypadku operacji realizowanych w więcej niż 
1 miejscowości punkty przyznaje się uwzględniając 
najmniejszą miejscowość. Jeśli jednak przynajmniej 
jedna tych z miejscowości liczy 5 tys. lub więcej 
mieszkańców punkty nie będą przyznawane. 
 

3 pkt - dot. miejscowości zamieszkanej przez mniej niż 1 tys. 
mieszkańców  
 
2 pkt - dot. miejscowości zamieszkanej w przedziale od 1 tys. do 1999 
mieszkańców  
 
1 pkt - dot. miejscowości zamieszkanej  w przedziale od 2 tys. do 4999 
mieszkańców  
 
0 pkt - dot. miejscowości liczącej 5 tys. lub więcej mieszkańców 

Wniosek z załącznikami  



 

 

 
 
III. Rozwój turystyki                          
i/lub rekreacji na 
obszarze LSR  
albo 
zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego i/lub 
przyrodniczego na 
obszarze LSR 

 
 
Preferuje się operacje przyczyniające się                        
do rozwoju turystyki i/lub rekreacji na obszarze LSR  
albo 
zachowania dziedzictwa kulturowego i/lub 
przyrodniczego obszaru LSR.  
Powyższy warunek ma odzwierciedlenie                        
w kosztach kwalifikowalnych ujętych we wniosku. 

 
 
6 pkt – główny zakres operacji, mający odzwierciedlenie w kosztach 
kwalifikowalnych, obejmuje działania dot. rozwoju turystyki i/lub 
rekreacji na obszarze LSR 
 
3 pkt  – główny zakres operacji, mający odzwierciedlenie w kosztach 
kwalifikowalnych, obejmuje działania dot. zachowania dziedzictwa 
kulturowego i/lub przyrodniczego na obszarze LSR  
 
0 pkt - operacja nie przewiduje działań z zakresów wyżej wskazanych  
 
 

 
 
Wniosek z załącznikami 

 

 

IV.  Poziom 

dofinansowania/ 

intensywność pomocy 

 

 

 

 

Kryterium nie dotyczy 

operacji z zakresu 

podejmowania 

działalności 

gospodarczej. 

 
 
Preferuje się operacje przewidujące mniejszą 
intensywność pomocy (procentowy poziom 
dofinansowania) od podanej w ogłoszeniu                    
o naborze o określoną liczbę punktów 
procentowych. 
Np. w ogłoszeniu o konkursie intensywność 
pomocy wynosi 90 %. Wnioskodawca we wniosku 
o dofinansowanie wystąpi o dofinansowanie na 
poziomie 80 % (90 – 80 = 10, czyli mniej o 10 
punktów procentowych) tym samym otrzyma 
3 pkt.  

 
 
4 pkt – procentowy poziom dofinansowania mniejszy                                              
o ponad 10 punktów procentowych w stosunku do założonego                                    
w ogłoszeniu o naborze 
 
3 pkt – procentowy poziom dofinansowania  mniejszy                                            
o wartości w przedziale od 8 do 10 punktów procentowych 
w stosunku do założonego  w ogłoszeniu o naborze  
 
2 pkt - procentowy poziom dofinansowania mniejszy                                              
o wartości w przedziale od 6 do 7,99 punktów procentowych                         
w stosunku do założonego  w ogłoszeniu o naborze  
 
1 pkt - procentowy poziom dofinansowania mniejszy                                                  
o wartości w przedziale od 5 do 5,99 punktów procentowych                          
w stosunku do założonego  w ogłoszeniu o naborze  
 
0 pkt – procentowy poziom dofinansowania mniejszy niż                                       
5 punktów procentowych  w stosunku do założonego  w ogłoszeniu            
o naborze  
 
 
 

 
 
Wniosek z załącznikami  



 

 

 
 
V. Innowacyjność  

 
 
Preferuje się operacje o charakterze 
innowacyjnym.  
Innowacja rozumiana jako: wdrożenie nowego 
lub znacząco udoskonalonego produktu (w tym 
turystycznego), usługi, procesu, organizacji na 
obszarze LSR lub wdrożenie nowego sposobu 
wykorzystania lub zmobilizowania istniejących 
lokalnych zasobów  przyrodniczych, 
historycznych, kulturowych czy społecznych na 
obszarze LSR 

 

 
 
5 pkt - wdrożenie nowego produktu (w tym turystycznego), usługi, 
procesu, organizacji na obszarze LSR  
 
3 pkt – wdrożenie znacząco udoskonalonego produktu (w tym 
turystycznego), usługi, procesu, organizacji na obszarze LSR lub 
wdrożenie nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania 
istniejących lokalnych zasobów  przyrodniczych, historycznych, 
kulturowych czy społecznych na obszarze LSR 
 
0 pkt - operacja nie spełnia definicji innowacji zawartej 
w kryterium  
 
 

 
 
Wniosek z załącznikami / 
dostępne źródła 
informacji np. Internet, 
dane lokalne, wiedza 
oceniających, itp.  

VI. Wpływ na ochronę 

środowiska lub 

przeciwdziałanie  

zmianom klimatu 

Preferuje się operacje, które przewidują działania 
lub zastosowanie rozwiązań bezpośrednio 
służących ochronie środowiska  lub 
przeciwdziałające zmianom klimatu, uzasadnione 
zakresem operacji. 
Uwagi:  
Mogą to być działania np. inwestycyjne, 
edukacyjne,  wykorzystujące odnawialne źródła 
energii, promujące zastosowanie rozwiązań 
proekologicznych.   
Zaplanowane wydatki na w/w działania muszą 
stanowić min. 10% wartości operacji,  jednak nie 
mniej niż 5 tys. zł. 
 
Nie będą uwzględnione: 
- powszechnie funkcjonujące proekologiczne 
rozwiązania technologiczne (np. sprzęt o klasie 
energetycznej A+, A++, A+++, okna PCV, norma euro 
06 – w samochodach, segregacja odpadów, baterie 
słoneczne/solarne, umywalkowe baterie 
bezdotykowe, maszyny i urządzenia o mniejszym 
spalaniu/poborze energii/produkcji spalin, itp. ) 

3  pkt – wnioskodawca opisał działania oraz zaplanował koszty 
związane działaniami, uzasadnione zakresem realizowanej operacji, 
służące ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu 
 
0 pkt - wnioskodawca nie opisał działań  oraz nie zaplanował kosztów 
związanych z działaniami, uzasadnionych zakresem realizowanej 
operacji służących ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu 
zmianom klimatu 

Wniosek z załącznikami 
 
 
 
 



 

 

  
VII. Miejsce  
zameldowania/ 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej   
 
Kryterium dot. 
operacji z zakresu 
przedsiębiorczości 
(podejmowanie 
działalności 
gospodarczej lub 
rozwijanie działalności 
gospodarczej) 
 

 
Preferuje się wnioskodawców, którzy 
nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy przed 
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, na 
obszarze LGD:  
- prowadzą działalność gospodarczą (dot. 
rozwijania  działalności gospodarczej), 
- są zameldowani na pobyt stały (dot.  
podejmowania działalności gospodarczej). 
 
 
 
 

 
6 pkt - wnioskodawca nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy przed 
dniem złożenia wniosku jest zameldowany na pobyt stały/prowadzi 
działalność gospodarczą (posiada siedzibę, bądź oddział firmy) na 
obszarze LGD 
 
0 pkt - wnioskodawca nie jest zameldowany na pobyt stały/nie 
prowadzi działalności gospodarczej (nie posiada siedziby, bądź 
oddziału firmy) na obszarze LGD od co najmniej 12 miesięcy 
poprzedzających dzień złożenia wniosku lub załączone dokumenty nie 
potwierdzają spełnienia tego warunku 

 
Wniosek z załącznikami 

 
VIII.  Gotowość do 
realizacji operacji  

 
Preferuje się operacje co do których wnioskodawca 
wykazał gotowość do realizacji operacji poprzez 
załączenie odpowiednich dokumentów. 
 
 
Uwagi:  
Wniosek zawiera wpis dot. obowiązujących 
wnioskodawcę przepisów w zakresie wymaganych 
pozwoleń, zezwoleń, decyzji, itp. oraz informację    
nt. zakresu planowanych prac (budowlanych, 
remontowych, modernizacyjnych) i działań. 
 
Weryfikowanie na podstawie informacji we 
wniosku –pkt. Uzasadnienie zgodności z celami LSR 
i kryteriami wyboru operacji przez LGD. 
 
Dokumentacja /specyfikacja techniczna – dla 
każdego planowanego zakupu/wydatku/robót 
załączono min. trzy oferty rynkowe, zawierające 
szczegółowe parametry, cenę, podpisane przez 

 
Operacje wymagające pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 
zamiaru wykonania robót budowlanych 
 
 
 
 
6 pkt – operacja posiada wszystkie wymagane prawem polskim 
ostateczne decyzje administracyjne (pozwolenie na budowę lub 
dokumenty równoważne) pozwalające na realizację całości inwestycji 
oraz posiada kompletny projekt budowlany. 
 
 
3 pkt – operacja nie posiada wszystkich wymaganych prawem polskim 
ostatecznych decyzji administracyjnych (pozwolenie na budowę lub 
dokumenty równoważne) umożliwiających realizację całej operacji, 
jednakże posiada kompletny projekt budowlany. 
 
0 pkt – operacja w fazie koncepcji 
 
 

 
Wniosek z załącznikami 



 

 

oferującego, a wydruki z internetu zawierające 
informację nt. strony źródłowej podpisane przez 
wnioskodawcę.  
Dodatkowo w przypadku prac budowlanych, 
remontowych, czy modernizacyjnych: załączono 
mapki oraz kosztorys robót (min. uproszczony),  
podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia.  
 

Operacje pozostałe 
 
6 pkt - wnioskodawca dysponuje niezbędnymi decyzjami, 
pozwoleniami, zgodami na realizację operacji (jeśli są wymagane) oraz 
posiada kompletną opracowaną dokumentację /specyfikację 
techniczną planowanych zakupów/wydatków/robót, zgodną                            
z definicją w Opisie kryterium  
 
 3 pkt – wnioskodawca nie dysponuje niezbędnymi decyzjami, 
pozwoleniami, zgodami na realizację operacji (jeśli są wymagane) ale 
posiada opracowaną kompletną dokumentację /specyfikację 
techniczną planowanych zakupów/ wydatków/robót zgodną                              
z definicją w Opisie kryterium  
 
0 pkt – operacja w fazie koncepcji 

IX. Promocja 
realizowanej operacji  

Preferuje się operacje przyczyniające się do 
promocji LSR zgodnie z wymogami LGD poprzez 
oznaczenie siedziby/oddziału/miejsca realizacji 
operacji tablicą informacyjną oraz oznaczenie 
powyższymi informacjami zakupionych w ramach 
projektu maszyn, urządzeń, materiałów 
szkoleniowych, promocyjno-informacyjnych. 
 

2 pkt – oznaczenie siedziby lub oddziału Wnioskodawcy lub miejsca 
realizacji operacji tablicą informującą (o minimalnym wymiarze 60 
cm x 40 cm), z nazwą operacji, wartością dofinansowania oraz 
logotypami LGD (podanymi na stronie www LGD) oraz oznaczenie 
powyższymi informacjami zakupionych w ramach projektu maszyn, 
urządzeń, materiałów szkoleniowych, promocyjno-informacyjnych 
 
0 pkt - operacja nie zakłada promocji LSR I LGD 
 

Wniosek + oświadczenie  

X. Liczba miejsc pracy 
 
 
Kryterium dot. 
operacji  z zakresu 
przedsiębiorczości 
(podejmowanie 
działalności 
gospodarczej lub 
rozwijanie działalności 
gospodarczej) 

Preferuje się operacje zakładające utworzenie                    
i utrzymanie więcej niż jednego miejsca pracy 
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (składki 
ZUS opłacane w pełnym zakresie do końca okresu 
trwałości operacji), zatrudnienie tylko na podstawie 
umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę), 
uzasadnione zakresem operacji. 
 
 

Podejmowanie działalności gospodarczej 
 
4 pkt – min. 3 miejsca pracy  (samozatrudnienie +  min. 2 etaty 
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne) 
 
2 pkt - 2 miejsca pracy  (samozatrudnienie + 1 etat w przeliczeniu na 
pełne etaty średnioroczne) 
 
0 pkt - samozatrudnienie 
 
 
 
 

Wniosek z załącznikami  



 

 

Rozwijanie działalności gospodarczej 
 
4 pkt – min. 3 miejsca pracy (tj. min. 3 etaty w przeliczeniu na pełne 
etaty średnioroczne) 
 
2 pkt - 2 miejsca pracy (tj. 2 etaty w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne) 
 
0 pkt - 1 miejsce pracy (tj. 1 etat w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne) 

XI. Charakter 
podejmowanej/ 
rozwijanej działalności 
gospodarczej  
 
Kryterium dot. 
operacji z zakresu 
przedsiębiorczości 
(podejmowanie 
działalności 
gospodarczej lub 
rozwijanie działalności 
gospodarczej) 

Preferuje się operacje rozwijające na obszarze LGD 
działalność produkcyjną związaną z lokalnymi 
zasobami/tradycjami i/ lub działalność w branży 
turystycznej i/lub rekreacyjnej i/lub 
gastronomicznej.  
 
 
Uwagi:  
Tylko jasno zdefiniowane i opisane lokalne 
zasoby/tradycje oraz wiarygodnie opisane ich 
wykorzystanie podczas realizacji operacji skutkować 
będzie przyznaniem punktów w ramach kryterium.   

 

5 pkt - działalność produkcyjna związana z lokalnymi zasobami / 
tradycjami  
 
4 pkt - działalność związana z turystyką lub rekreacją lub gastronomią  
 
0 pkt - inna działalność  

Wniosek z załącznikami 

XII. Czas realizacji 
operacji  

Preferuje się operacje, których czas realizacji będzie 
niższy lub równy 12 miesiącom.  
 
Weryfikowane na podstawie informacji we wniosku 
– pkt. Uzasadnienie zgodności z celami LSR i 
kryteriami wyboru operacji przez LGD. Opis 
powinien zawierać przewidywany termin 
podpisania umowy o przyznanie pomocy oraz 
termin złożenia wniosku o płatność końcową. 

6 pkt - czas realizacji operacji poniżej 8 m-cy od dnia podpisania 
umowy o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę do dnia złożenia 
wniosku o płatność końcową 
 
2 pkt - czas realizacji operacji od  8 do 12  m-cy od dnia podpisania 
umowy o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę do dnia złożenia 
wniosku o płatność końcową  
 
0 pkt - czas realizacji operacji powyżej 12 m-cy od dnia podpisania 
umowy o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę do dnia złożenia 
wniosku o płatność końcową 
 
 

Wniosek  z załącznikami 
  
  



 

 

 
XIII.  Spójność 
złożonej dokumentacji 
aplikacyjnej 

 
Zapisy i terminy zawarte w dokumentacji 
aplikacyjnej są ze sobą spójne. Preferuje się 
wnioskodawców którzy złożyli dokumentację 
aplikacyjną na wysokim poziomie – co pozytywnie 
rzutuje na płynność oceny zgodności z kryteriami. 
 
Weryfikowane wyłącznie na podstawie 
dokumentacji aplikacyjnej z dnia złożenia wniosku o 
przyznanie pomocy w Biurze LGD, bez 
uwzględnienia ewentualnych wyjaśnień na 
wezwanie LGD. 

 
6 pkt – wnioskodawca spełnia wszystkie niżej wymienione warunki 
spójności dokumentacji: 

 został poprawnie wpisany dodatkowy wskaźnik tożsamy ze 
wskaźnikiem produktu, podanym w ogłoszeniu o naborze, 

 wskazane we wniosku, biznesplanie i załącznikach terminy 
związane z realizacją operacji są ze sobą spójne, 

 załączone do wniosku dokumenty uzasadniające przyjęty 
poziom cen są uszeregowane w takiej kolejności, jak pozycje 
kosztowe w budżecie, są ponumerowane i oznaczone 
numerami pozycji budżetowych do których się odnoszą, 

 w przypadku wprowadzania pozytywnych rozwiązań w 
zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom 
klimatu – wyraźne wskazanie efektów zastosowania tych 
rozwiązań w opisie, w budżecie w uzasadnieniu dla danej 
pozycji kosztowej, 

 opis zgodności z kryteriami wyboru jest rzetelny, dokładny i 
wyczerpujący, znajduje potwierdzenie w pozostałych 
rubrykach we wniosku, biznesplanie i załącznikach – 
uzasadnienie do każdego z kryteriów zawiera wskazanie 
gdzie w pozostałych częściach wniosku/ biznesplanu/ 
załączników znajduje się potwierdzenie spełnienia danego 
kryterium. 
 

0 pkt – Wnioskodawca nie spełnia choćby jednego z w/w warunków 
 

 
Wniosek z załącznikami 

XIV. Długość 
prowadzonej 
działalności 
gospodarczej                     
w sektorze 
przetwórstwa 
lokalnego 
 
Kryterium dot. 
operacji w zakresie 

Preferuje się wnioskodawców, którzy prowadzą 
działalność gospodarczą  w zakresie przetwórstwa 
lokalnego na obszarze LSR przez dłuższy okres 
czasu. Do sektora przetwórstwa lokalnego należą: 
(według sekcji PKD 2007): Sekcja C Przetwórstwo 
przemysłowe, Dział 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW 
SPOŻYWCZYCH oraz Dział 11 PRODUKCJA 
NAPOJÓW 
 

8  pkt – Wnioskodawca nieprzerwanie na dzień złożenia wniosku o 
dofinansowanie prowadzi działalność gospodarczą  w zakresie 
przetwórstwa lokalnego dłużej niż 10 lat 
 
6 pkt - Wnioskodawca nieprzerwanie na dzień złożenia wniosku o 
dofinansowanie prowadzi działalność gospodarczą  w zakresie 
przetwórstwa lokalnego od 8 do 10 lat  
 
 
0 pkt – Wnioskodawca nie spełnia w/w warunków. 

Wniosek z załącznikami 



 

 

rozwijania działalności 
gospodarczej w 
ramach wskaźnika 
produktu: Liczba 
operacji polegająca na 
rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa w 
sektorze przetwórstwa 
lokalnego 

 
Punktacja w ramach każdego z kryteriów nie podlega sumowaniu.  
 
Minimum punktowe, stanowiące 50% możliwej do uzyskania liczby punktów w zakresie: 

- podejmowania działalności gospodarczej wynosi 28 punktów, 26 punktów 
- rozwijania działalności gospodarczej wynosi 28 punktów, 26 punktów 
- rozwijania działalności gospodarczej w zakresie  wskaźnika produktu: Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w sektorze przetwórstwa 
lokalnego wynosi 32 punkty, 30 punktów 
- pozostałych operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD wynosi 22 punkty. 
 
1. Zmianę kryteriów wyboru może zainicjować: 

a). członkowie LGD 
b).organy Stowarzyszenia 
c).mieszkańcy obszaru. 

2. Zmiana kryteriów wyboru konsultowana jest ze społecznością lokalną w czasie spotkań konsultacyjnych oraz przez zbieranie opinii i uwag od mieszkańców obszaru LSR za pośrednictwem 
strony www Stowarzyszenia. Po zakończeniu konsultacji opracowywane są wnioski, które przedstawiane są Radzie.  

3. Rada opiniuje wnioski oraz zgłasza własne propozycje zmian kryteriów wyboru, a następnie  przekazuje je Zarządowi Lokalnej Grupy Działania Brama Beskidu, który po akceptacji – 

podejmuje je uchwałą. 

4. Zarząd zgłasza zmiany Samorządowi Województwa (SW). Po otrzymaniu pisemnej akceptacji kryteriów przez SW Zarząd informuje Radę o wprowadzeniu nowych kryteriów wyboru i określa 

datę, od której staną się one obowiązujące. 

5. Zmiany kryteriów wyboru nie można dokonać w całym procesie wyboru w czasie trwania danego naboru. 


