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Zasady oceniania i wyboru operacji 

przez Radę - organ decyzyjny LGD 

stowarzyszenia Nyskie Księstwo 

Jezior i Gór



Aby operacja została poddana ocenie z punktu widzenia kryteriów wyboru operacji
i mogła zostać wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie ocenę
zgodności z zakresem tematycznym i LSR (Lokalną Strategia Rozwoju Nyskiego
Księstwa Jezior i gór na lata 2014-2020).

Przez zgodność z zakresem tematycznym należy rozumieć:

• zgodność przepisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1570 oraz z 2016 r. poz. 1390). Zwanego dalej rozporządzeniem.

• zgodność ze wskazanym w ogłoszeniu o naborze zakresem operacji, o których
mowa w § 2 rozporządzenia.

• z zakresem określonym przez cel LSR i przedsięwzięcie, w ramach którego
ogłoszono nabór,

• z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,

• z dodatkowymi warunkami wskazanymi w ogłoszeniu o naborze, innymi niż brane
pod uwagę przy ocenie zgodności operacji z LSR.

• realizacja spowoduje podniesienie wartości co najmniej jednego wskaźnika
wskazanego w ogłoszeniu o naborze, o co najmniej jedną jednostkę miary



Przez zgodność  z LSR należy rozumieć

 zgodność z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

 realizację co najmniej jednego celu głównego i jednego celu szczegółowego
LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR i przypisanych do tych celów
wskaźników

Wyodrębnia się trzy główne rodzaje kryteriów

 Kryteria zgodności z LSR
 Kryteria podstawowe
 Kryteria strategiczne

Wnioski złożone w trakcie naborów podlegają ocenie przez Radę na posiedzeniu,
które odbywa się w terminie od 3 do 14 dni od zakończenia naboru – ostatniego dnia
naboru.



KRYTERIA ZGODNOŚCI Z LSR



Lp. Kryterium Uszczegółowienie Punkty

1. Ochrona środowiska lub

klimatu

Maks. liczba punktów: 1

Opis operacji nie wskazuje jednoznacznie na zastosowanie rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska lub klimatu.

0

Opis operacji wskazuje jednoznacznie na zastosowanie rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska lub klimatu.

1

2.

Wykonalność operacji

Maks. liczba punktów: 2

Złożone przez wnioskodawcę dokumenty nie uzasadniają wykonalności operacji 0

Złożone przez wnioskodawcę dokumenty częściowo uzasadniają wykonalność 

operacji.

Wykonalność operacji jest częściowo uzasadniona gdy Wnioskodawca przedłożył 

przynajmniej jeden z poniższych dokumentów: 

 dokumentacja techniczna,
 program funkcjonalno-użytkowy,
 inny dokument wskazujący na wykonalność operacji (w przypadku projektów 

niebudowlanych zapytanie ofertowe lub koncepcja lub program imprezy / 
warsztatów).

1

Złożone przez wnioskodawcę dokumenty całkowicie uzasadniają wykonalność 

operacji.

Wykonalność operacji jest całkowicie uzasadniona gdy Wnioskodawca dysponuje 

pełną dokumentacją potrzebną do rozpoczęcia inwestycji: 

 pozwolenie na budowę,
 zgłoszenie właściwemu organowi.

2

3.

Obszar oddziaływania 

operacji

Maks. liczba punktów: 2

Opis operacji wskazuje jednoznacznie, że podstawową grupą docelową operacji 

będą mieszkańcy 1 miejscowości.

0

Opis operacji wskazuje jednoznacznie, że podstawową grupą docelową operacji 

będą mieszkańcy co najmniej 3 miejscowości.

1

Opis operacji wskazuje jednoznacznie, że podstawową grupą docelową operacji 

będą mieszkańcy obszaru LGD (minimum 5 miejscowości z co najmniej 3 gmin).

2



4.

Tworzenie miejsc pracy

Maks. liczba punktów: 6

W wyniku realizacji operacji nie powstanie nowe miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne. 

0

W wyniku realizacji operacji powstanie 1 miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne. 

Uwagi: zatrudnienie tylko na podstawie samozatrudnienia, umowy o pracę lub spółdzielczej

umowy o pracę.

2

W wyniku realizacji operacji powstaną 2 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne. 

Uwagi: zatrudnienie tylko na podstawie samozatrudnienia, umowy o pracę lub spółdzielczej

umowy o pracę.

4

W wyniku realizacji operacji powstaną 3 lub więcej miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne. 

Uwagi: zatrudnienie tylko na podstawie samozatrudnienia, umowy o pracę lub spółdzielczej

umowy o pracę.

6

5. Praca dla grupy

defaworyzowanej

Maks. liczba punktów: 1

W wyniku realizacji operacji nie powstanie miejsce pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej. 0

W wyniku realizacji operacji powstanie co najmniej 1 miejsce pracy dla osoby z grupy 

defaworyzowanej.

1

6.
Wkład własny wnioskodawcy

Maks. liczba punktów: 2

Wkład własny jest równy minimalnemu wymaganemu określonemu w LSR i przepisach prawa. 0

Wkład własny jest do 10% włącznie powyżej minimalnego wkładu własnego – liczonego od 

kosztów kwalifikowalnych projektu.

1

Wkład własny jest wyższy o ponad 10% od minimalnego wkładu własnego – liczonego od 

kosztów kwalifikowalnych projektu.

2

7.
Czas realizacji operacji

Maks. liczba punktów: 2

Opis operacji wskazuje jednoznacznie, że jej realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy od 

dnia podpisania umowy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową

0

Opis operacji wskazuje jednoznacznie, że jej realizacja będzie trwała od 6 do 12 miesięcy od 

dnia podpisania umowy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

1

Opis operacji wskazuje jednoznacznie, że jej realizacja będzie trwała krócej niż 6 miesięcy od 

dnia podpisania umowy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

2

Kryteria podstawowe – c.d.



Lp. Kryterium Uszczegółowienie Punkty

1.

Innowacyjność

Maks. liczba 

punktów: 2

Operacja nie ma charakteru innowacyjnego. 

Definicja „Innowacyjności”: wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub 

usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingu lub nowej metody 

organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy bądź relacji ze środowiskiem 

zewnętrznym przy jednoczesnym wykorzystaniu lokalnych zasobów obszaru LSR.

0

Operacja ma charakter innowacyjny na terenie 1 gminy. 1

Operacja ma charakter innowacyjny na obszarze całej LGD. 2

Dotyczy takich przedsięwzięć jak: 

 1.1.1 - wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,

 1.1.2 - zwiększenie innowacyjności podmiotów gospodarczych na obszarach wiejskich,

 1.2.1 - tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań,

 2.1.2 - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,

 2.2.2 - promocja kultury i produktów lokalnych.

2.

Wykorzystanie 

lokalnych zasobów 

Maks. liczba 

punktów: 1

Podstawą działalności wnioskodawcy jest wykorzystanie lokalnych zasobów: rolnych, leśnych, 

rybnych, surowców skalnych - NIE 

Lokalny produkt rolny lub rybny – wytwarzany na obszarze objętym LSR. Wnioskodawca musi 

uwiarygodnić spełnienie kryterium poprzez przedłożenie dokumentu potwierdzającego 

współpracę z lokalnym producentem: np.:

 umowę,
 list intencyjny,
 fakturę.

0

Podstawą działalności wnioskodawcy jest wykorzystanie lokalnych zasobów: rolnych, leśnych, 

rybnych, surowców skalnych - TAK 

1



Kryteria strategiczne – c.d.

Dotyczy takich przedsięwzięć jak: 

 1.1.1 - wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,

 1.1.2 - zwiększenie innowacyjności podmiotów gospodarczych na obszarach wiejskich,

 2.2.2 - promocja kultury i produktów lokalnych.

3.

Wsparcie dla grupy

defaworyzowanej

Maks. liczba punktów: 2

Opis operacji wskazuje jednoznacznie, że żadna z grup defaworyzowanych nie będzie bezpośrednio 

korzystała z efektów realizacji operacji. 

0

Opis operacji wskazuje jednoznacznie, że co najmniej 1 grupa defaworyzowana będzie

bezpośrednio korzystała z efektów realizacji operacji. 

1

Opis operacji wskazuje jednoznacznie, że co najmniej 2 grupy defaworyzowane będą bezpośrednio 

korzystały z efektów realizacji operacji. 

2

Dotyczy takich przedsięwzięć jak: 

 1.2.2 - organizacja atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu.

4.

Promocja „produktu

lokalnego”

Maks. liczba punktów: 1

Opis operacji nie wskazuje jednoznacznie na wykorzystanie lub promocję „produktu lokalnego” z 

terenu LGD. 

Uwaga: Produkt lokalny musi znajdować się w dniu oceny na prowadzonej przez LGD liście 

produktów lokalnych. 

0

Opis operacji wskazuje jednoznacznie na wykorzystanie lub promocję „produktu lokalnego” z 

terenu LGD. 

1

Dotyczy takich przedsięwzięć jak: 

 1.2.2 - organizacja atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu,

 2.1.1 - spójna i widoczna oferta turystyczna Nyskiego Księstwa  Jezior i Gór,

 2.2.2 - promocja kultury i produktów lokalnych.



5. Miejsce realizacji 

operacji

Maks. liczba punktów: 2

Operacja będzie realizowana w miejscowości liczącej 5 tys. lub więcej mieszkańców. 0

Operacja będzie realizowana w miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców. 1

Dotyczy takich przedsięwzięć jak: 

 2.1.2 - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

6.

Spójność wewnętrzna 

obszaru LGD

Maks. liczba punktów:1

Realizacja operacji nie zakłada bezpośredniego wydłużenia lub połączenia istniejących już 

szlaków na terenie LGD (np.: rowerowych, Nordic Walking, kajakowych). 

0

Realizacja operacji zakłada bezpośrednie wydłużenie lub połączenie istniejących już szlaków na 

terenie LGD (np.: rowerowych, Nordic Walking, kajakowych). 

1

Dotyczy takich przedsięwzięć jak: 

 2.1.2 - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

7. Status zabytku

Maks. liczba punktów: 2

Obiekt nie został wpisany ani do gminnej ewidencji zabytków, ani do rejestru zabytków. 0

Obiekt został wpisany do gminnej ewidencji zabytków. 1

Obiekt został wpisany do rejestru zabytków. 2

Dotyczy takich przedsięwzięć jak: 

 2.2.1 - zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego

Kryteria strategiczne – c.d.

UWAGA:
W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało taką samą liczbę punktów, wyższe miejsce na liście
zajmuje ta operacja, której dotyczy wniosek wcześniej złożony w danym naborze. (zgodnie z § 24 ust.
10 Regulaminu Rady – organu decyzyjnego stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór).



Stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór.

Wzór fiszki projektowej.

Wnioskodawca (imię, nazwisko albo pełna nazwa, adres, numer identyfikacyjny we 
właściwym rejestrze (np. PESEL, KRS, NIP – jeżeli nadano). W osobnej linijce 
wskazać 
numer identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o wsparcie, nadany zgodnie z 
ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych

Tytuł operacji (zgodnie z tytułem operacji wskazanym we wniosku o przyznanie 
pomocy)

Oznaczenie naboru, w ramach którego wnioskodawca złoży wniosek na operację, 
której dotyczy fiszka (zgodnie z numerem podanym w ogłoszeniu o naborze)

Krótki Opis Operacji (opisanie jaki jest cel operacji, jak będzie wyglądał jej 
przebieg, za pomocą jakich środków wnioskodawca ją zrealizuje, jaki będzie efekt 
realizacji operacji itp.)

Zadeklarowane do osiągnięcia wskaźniki i krótki opis wskazujący, że ich osiągnięcie 
jest uzasadnione biorąc pod uwagę charakter operacji, jej planowany przebieg i 
zaplecze organizacyjno-materialne wnioskodawcy

Uzasadnienie zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju:

Podanie informacji istotnych z punktu widzenia ustalenia kwoty wsparcia 
(intensywności pomocy) biorąc pod uwagę przepisy rozporządzenia (§ 16 i § 18 ust. 1 
pkt 1) oraz postanowienia LSR.

Uzasadnienie zgodności z kryteriami oceny operacji
Nazwa kryterium (zgodnie z informacją
podaną w ogłoszeniu o naborze)

Uzasadnienie zgodności

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Nyskie Księstwo
Jezior i Gór, na potrzeby przeprowadzenia procesu oceny i wyboru operacji objętej wnioskiem o przyznanie pomocy a także na potrzeby innych czynności określonych w
przepisach prawa i związanych z realizacją przez to Stowarzyszenia lokalnej strategii rozwoju. Niniejsza zgoda obejmuje również przekazywanie przez to Stowarzyszenie
moich danych osobowych Samorządowi Województwa Opolskiego w związku z wykonywaniem przez ten Samorząd zadań związanych z przyznaniem i wypłatą pomocy na
realizację przez Stowarzyszenie projektu grantowego, o którym mowa w poprzednim zdaniu.
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