
Łodygowice, dnia 09.04.2018 r. 

 

Sprawozdanie z konsultacji społecznych 

dotyczące aktualizacji Lokalnych kryteriów wyboru (dla przedsięwzięć: „Podejmowanie 

działalności gospodarczej”, „Rozwój działalności gospodarczej”), kryteriów wyboru 

grantobiorców  

oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD 

„Żywiecki Raj” na lata 2016–2023 

 

Aktualizacja Lokalnych kryteriów wyboru oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023 odbyła się zgodnie z Procedurą 

aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki 

Raj” na lata 2016–2023 oraz Procedurą aktualizacji Lokalnych kryteriów wyboru, z których wynika 

obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących planowanych zmian.  

Proces konsultacji Lokalnych kryteriów wyboru oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego 

przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023 przebiegał następująco: 

 

1. 06.03.2018r. – uchwała Zarządu o przystąpieniu do aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023 oraz 

Lokalnych kryteriów wyboru, kryteriów wyboru grantobiorców, 

2. 07.03.2018r. – uzyskanie pozytywnej opinii Rady LGD „Żywiecki Raj” w przedmiocie zmiany 

lokalnych kryteriów wyboru w ramach przedsięwzięcia „Podejmowanie działalności 

gospodarczej”, „Rozwój działalności gospodarczej”, kryteriów wyboru grantobiorców, 

3. 08.03.2018r. publikacja propozycji zmiany Lokalnych kryteriów wyboru, kryteriów wyboru 

grantobiorców oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD 

„Żywiecki Raj” na lata 2016–2023 na stronie internetowej www.zywieckiraj.pl, 

4. 23.03.2018r. – zakończenie konsultacji społecznych, 

5. 09.04.2018r. – uchwalenie przez Zarząd zmian Lokalnych kryteriów wyboru, kryteriów wyboru 

grantobiorców oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD 

„Żywiecki Raj” na lata 2016–2023. 

 

Procedury wyboru operacji w ramach wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023 

przewidują konsultacje proponowanych zmian w zakresie Lokalnych kryteriów wyboru oraz kryteriów 

wyboru grantobiorców, po pozytywnym ich zaopiniowaniu przez Radę LGD, z mieszkańcami obszaru 

LGD.  

8 marca br. na stronie internetowej Stowarzyszenia poddane zostały do wiadomości propozycje zmian 

w Lokalnych kryteriach wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców  oraz propozycje 

zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju W czasie trwania konsultacji tj. od 8 marca do 23 marca br. na 

skrzynkę mailową Biura wpłynęły uwagi od jednej osoby dotyczące zmian w Lokalnych kryteriach 

wyboru w ramach przedsięwzięcia „Podejmowanie działalności gospodarczej” . Nie wpłynęły uwagi 

dotyczące propozycji zmian tj. do kryteriów odnoszących się do pozostałych naborów oraz zmian w 

Lokalnej Strategii Rozwoju. Zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 

obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023 w zakresie budżetu LSR dotyczą jedynie przesunięcia 

http://www.zywieckiraj.pl/


środków w kwocie 86 504 zł z przedsięwzięcia „Atrakcyjna przestrzeń publiczna” (w związku z 

realizacją wskaźników a co za tym idzie nie planowania przez LGD naboru wniosków) na 

przedsięwzięcie  „Rozwój działalności gospodarczej”.   

Uwagi do Lokalnych kryteriów wyboru zostały przeanalizowane podczas posiedzenia Zarządu w dniu 

9 kwietnia 2018r. Zarząd odniósł się do każdej uwagi przestawiając swoje stanowisko.  

Zestawienie zmian w Lokalnych kryteriach wyboru po konsultacjach społecznych wraz ze 

stanowiskiem LGD w zakresie uwag, jakie wpłynęły do Biura LGD stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego sprawozdania. 

 

Zarząd po przeanalizowaniu uwag, dotyczących propozycji zmian w LSR dokonał zmiany w tym 

zakresie (wersje Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD 

„Żywiecki Raj” na lata 2016–2023 przed konsultacjami i po konsultacjach społecznych stanowią 

załącznik do sprawozdania w wersji elektronicznej – na płycie CD) 

Na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj” w dniu  9 kwietnia 2018r. uchwałą                 

nr 8/2018 Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023, oraz zatwierdzili 

zmiany w Lokalnych kryteriach wyboru operacji w tym w Procedurach wyboru operacji w ramach 

wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj”a także Kryteriach wyboru grantobiorców  w tym w Procedurach 

wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych  

 



Załącznik nr 1: Zestawienie zmian w Lokalnych kryteriach wyboru po konsultacjach społecznych wraz ze stanowiskiem LGD w zakresie uwag, jakie wpłynęły do Biura LGD 

 LOKALNE KRYTERIA WYBORU – STANOWISKO LGD „ŻYWIECKI RAJ” W ZAKRESIE UWAG ZGŁOSZONYCH NA KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH 

 

 

KRYTERIA dla przedsięwzięcia podejmowanie działalności gospodarczej zgodnie z zakresem określonym w §2. ust. 1, pkt. 2a, Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 

września 2015 r. z późn. zm.  podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. 

Kryterium: Opis: Punktacja: Źródło weryfikacji: Zgłaszane uwagi: Stanowisko LGD: 

I. Miejsce 

zamieszkania 

Preferowani są 

wnioskodawcy, którzy  

zamieszkują na obszarze gmin 

należących do LGD 

„Żywiecki Raj” dłużej niż 180 

dni na dzień złożenia wniosku 

o przyznanie pomocy. 

- Wnioskodawca zamieszkuje 

na obszarze gmin należących 

do LGD „Żywiecki Raj” do 

180 dni na dzień złożenia 

wniosku o przyznanie pomocy 

– 0 pkt. 

 

- Wnioskodawca zamieszkuje 

na obszarze gmin należących 

do LGD „Żywiecki Raj”  181 

i więcej  dni na dzień złożenia 

wniosku o przyznanie pomocy 

– 5 pkt. 
 

Maksymalna liczba punktów w 

ramach tego kryterium 5 pkt 

 

Adres zamieszkania (zgodny z 

adresem zameldowania na pobyt stały 

lub czasowy) potwierdzony zgodnie z 

adresem wskazanym w dowodzie 

osobistym lub adresem zameldowania na 

pobyt stały lub czasowy, wskazanym w 

Zaświadczeniu z właściwej Ewidencji 

Ludności w przypadku gdy dowód 

osobisty został wydany na podstawie 

przepisów rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 

2015 r. w sprawie wzoru dowodu 

osobistego oraz sposobu i trybu 

postępowania w sprawach wydawania 

dowodów osobistych, ich utraty, 

uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu 

(Dz.U.poz.212), zgodnie z którym w 

treści dowodu brak jest adresu 

zameldowania lub gdy jest ono różne od 

miejsca zameldowania na pobyt stały. 

Zaświadczenie wydane z Właściwej 

Ewidencji Ludności powinno zawierać 

wskazanie od jakiego okresu 

wnioskodawca jest zameldowany pod 

danym adresem.  

 

 
 

Zniesienie konieczności 

potwierdzania adresu 

zamieszkania (poprzez 

przedstawienie zeznania 

podatkowego, dokumentów 

zobowiązaniowych ) ponieważ 

dowód osobisty lub 

zaświadczenie z ewidencji 

ludności są potwierdzeniem 

deklarowanego adresu, a 

dodatkowe potwierdzanie 

wymienionymi dokumentami 

może być niemożliwe.  

Zgodnie z Wnioskiem o 

przyznanie pomocy jako 

załącznik obowiązkowy 

należy dołączyć kopię 

ważnego dokumentu 

tożsamości (kopia dowodu 

osobistego, karty pobytu, 

paszportu lub innego 

dokumentu ze zdjęciem, 

który uznawany jest za 

dokument tożsamości)  oraz 

dla wniosków złożonych po 

31.12.2017r. obowiązkowo 

dokumenty potwierdzające 

zamieszkanie na obszarze 

wiejskim LSR (wskazane w 

kolumnie obok). 

Zaświadczenie z Właściwej 

Ewidencji Ludności w 

przypadku gdy w treści 

dowodu brak jest adresu 

zameldowania lub gdy jest 

ono różne od miejsca 

zameldowania na pobyt stały 

wraz ze wskazaniem daty od 

jakiej wnioskodawca 

zamieszkuje pod podanym w 

zaświadczeniu adresem 

umożliwia weryfikację 

spełnienia tego kryterium. 

Nie zależnie od dołączanej 

do wniosku kopii 

dokumentu tożsamości i 

Zaświadczenia z Właściwej 

Ewidencji Ludności, do 

wniosku o przyznanie 

pomocy należy dołączyć 



dokumenty potwierdzające 

zamieszkanie na obszarze 

wiejskim.  

Dla przejrzystości sposobu  

dokonania weryfikacji tego 

kryterium odnoszącego się 

czasu zamieszkiwania na 

obszarze gmin należących 

do LGD usunięto z kolumny 

„źródła weryfikacji  wykaz 

dokumentów 

potwierdzających adres 

miejsca zamieszkania 

podmiotu. Stanowią one 

załączniki obowiązkowe do 

wniosku o przyznanie 

pomocy wobec czego 

odstąpienie od ich złożenia 

na etapie złożenia wniosku o 

przyznanie pomocy nie jest 

możliwe przez podmiot 

ubiegający się o wsparcie.  

 

   

 

II. 

Oddziaływanie 

operacji na 

grupę 

defaworyzowa

ną 

zidentyfikowa

ną w LSR 

LGD 

„Żywiecki Raj  

 

Preferowane projekty 

realizowane przez/skierowane 

do przynajmniej jednej grupy 

defaworyzowanej 

zdefiniowanej w LSR LGD 

„Żywiecki Raj”: - Osoby 

niepełnosprawne i/lub - Osoby 

powyżej 50 roku życia i/lub - 

Kobiety 

wchodzące/powracające na 

rynek pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem i 

wychowaniem dziecka i/lub - 

Osoby młode - młodzież 

gimnazjalna i młodzież do 30 

roku życia. Pod pojęciem 

„realizowany przez” rozumie 

się, że wnioskodawca należy 

do jednej z wymienionych 

grup defaworyzowanych 

wskazanych w LSR.  

- Projekt nie jest realizowany 

przez/ skierowany do 

przynajmniej jednej grupy 

defaworyzowanej 

zdefiniowanej w LSR LGD 

„Żywiecki Raj”– 0 pkt  

 

- Projekt skierowany do 

przynajmniej jednej grupy 

defaworyzowanej 

zdefiniowanej w LSR LGD 

„Żywiecki Raj”- 2 pkt  

 

- Projekt realizowany przez 

przynajmniej jedną grupę 

defaworyzowaną 

zdefiniowaną w LSR LGD 

„Żywiecki Raj”- 2 pkt  

 

- Projekt realizowany przez i 

skierowany do przynajmniej 

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach 

LSR, uzasadnienie do Lokalnych 

Kryteriów Wyboru, dodatkowe 

dokumenty  

BRAK 

 
BEZ ZMIAN 



Pod pojęciem „skierowany 

do” rozumie się, że operacja  

będzie wspierała osoby z grup 

defaworyzowanych określone 

w LSR, pod względem 

dostępu do rynku pracy 

poprzez zatrudnienie 

osoby/osób z grup 

defaworyzowanych 

(zatrudnienie należy odnosić 

do pełnych etatów 

średniorocznych), W 

przypadku stwierdzenia, że 

wnioskodawca nie jest 

przedstawicielem grupy 

defaworyzowanej lub operacja 

nie będzie skierowana do osób 

z grup defaworyzowanych lub 

jeśli operacja przewiduje 

dodatkowe zatrudnienie w 

cząstkowym wymiarze czasu 

pracy punktów nie przyznaje 

się.  

  

jednej  

grupy defaworyzowanej 

zdefiniowanej w LSR LGD 

„Żywiecki Raj”- 5 pkt 

Maksymalna liczba punktów w 

ramach tego kryterium 5 pkt  

 

III. 

Innowacyjność 

projektu  

 

Innowacja rozumiana jest 

jako:  

- nowy produkt lub usługa na 

poziomie administracyjnym 

powiatu żywieckiego i/albo - 

w Biznesplanie w tabeli 7.1 w 

zestawieniu rzeczowo-

finansowym wnioskodawca 

wykazał koszty przeznaczone 

na wprowadzenie innowacji i 

stanowią one, co najmniej 

10% wartości premii, tj. 70 

000 zł. Pod pojęciem 

innowacji produktowej 

rozumie się wprowadzenie 

nowych lub znacząco 

zmodyfikowanych produktów 

(za które uważane są usługi 

lub wyroby końcowe) pod 

względem parametrów 

technicznych, komponentów, 

materiałów, funkcjonalności 

-Projekt nie jest innowacyjny 

na poziomie powiatu 

żywieckiego- 0 pkt  

 

-Projekt jest innowacyjny na 

poziomie powiatu 

żywieckiego - 3 pkt  

 

Maksymalna liczba punktów w 

ramach tego kryterium 3 pkt  

 

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach 

LSR  

 

Osoba wnosząca uwagi 

wskazuje, że przyjętą definicję 

innowacyjności można 

stosować do projektów dużych, 

realizowanych wspólnie z 

ośrodkami badawczymi. Jeśli 

nie możliwe zmienienie 

przyjętej definicji 

innowacyjności, byłoby 

wskazane aby przy ocenie 

wniosków uznawane były 

przedsięwzięcia zmodyfikowane 

w stosunku do tych już 

istniejących. Trudne będzie 

wprowadzenie innowacyjności 

na skalę powiatu, ponieważ 

wachlarz świadczonych usług i 

tworzonych produktów jest 

bardzo szeroki, dlatego wnosi 

się o przywrócenie punktów za 

innowacyjność na skalę gminy.  

Poprzednie nabory 

wniosków pokazały, że 

definicja ta rozumiana była 

przez wnioskodawców 

bardzo szeroko. Konieczne 

było zatem zawężenie tej 

definicji do maksimum aby 

uniknąć niejasności w 

interpretacji kryterium.  

Przyjęta definicja dopuszcza 

możliwość wprowadzenia na 

rynek lokalny produktu 

zmodyfikowanego  pod 

względem parametrów 

technicznych, 

komponentów, materiałów, 

funkcjonalności dla 

użytkownika.  

Punktacja za innowacyjność 

na poziomie gminy została 

usunięta aby umożliwić 

maksymalne uproszczenie w 



dla użytkownika. 

Innowacyjność w zakresie 

usług rozumiana jest jako 

wprowadzenie na rynek 

lokalny usługi nowej. 

Wnioskodawca musi wykazać, 

że na poziomie powiatu 

żywieckiego, nie ma 

produktów/usług, które mają 

być wynikiem realizacji 

projektu.  

 

zakresie tego kryterium.  

 

IV. Doradztwo 

biura LGD 

Preferuje się wnioskodawców 

korzystających ze wsparcia 

doradczego oferowanego 

przez Biuro LGD, przy czym 

punkty za doradztwo będą 

przyznawane, jeżeli 

Wnioskodawca skorzysta z 

doradztwa  nie później niż 5 

dni kalendarzowych przed 

zakończeniem naboru 

wniosków.  

 

- Wnioskodawca nie korzystał 

z doradztwa na etapie 

sporządzania wniosku - 0 pkt 

- Wnioskodawca korzystał z 

doradztwa na etapie 

sporządzania wniosku nie 

później niż 5 dni 

kalendarzowych przed 

zakończeniem naboru 

wniosków - 2 pkt  

 

Maksymalna liczba punktów w 

ramach tego kryterium 2 pkt  

 

Dokumentacja LGD: karta doradztwa. 

 

BRAK BEZ ZMIAN 

V. Promocja  

 

Preferuje operacje 

przyczyniające się do 

promocji LGD „Żywiecki 

Raj” i obszaru LSR.  

 

- Operacja nie zakłada 

promocji LGD i LSR 

„Żywiecki Raj” – 0 pkt  

 

- Promocja poprzez akcję 

informacyjną w mediach o 

realizacji przedsięwzięcia w 

ramach LSR LGD „Żywiecki 

Raj” (np. Internet), promocja 

poprzez oznaczenie operacji 

plakatem/tablicą informacyjną 

o realizacji przedsięwzięcia w 

ramach LSR LGD „Żywiecki 

Raj” – 1 pkt  

 

Maksymalna liczba punktów w 

ramach tego kryterium 1 pkt  

 

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach 

LSR 

BRAK  BEZ ZMIAN  

VI. Wypływ 

operacji na 

Preferuje się operacje, które 

zakładają osiągnięcie 

- 0 pkt - operacja nie zakłada 

osiągnięcie wskaźników 

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach 

LSR 
BRAK  BEZ ZMIAN  



osiągnięcie 

wskaźników 

LSR 

wskaźników określonych dla 

innych przedsięwzięć 

wskazanych w LSR niż to 

przedsięwzięcie w ramach 

którego realizowana jest 

operacja. Wykaz wskaźników 

- za osiągnięcie, których 

przyznaje się punkty znajduje 

się w załączniku do ogłoszenia 

„Zakładane do osiągnięcia 

dodatkowe wskaźniki”. 

Warunkiem przyznania 

punktów w zakresie tego 

kryterium jest wpisanie 

adekwatnego wskaźnika 

zawartego w LSR LGD 

„Żywiecki Raj” w 

odpowiednim polu wniosku- 

pole B.III.6.2 Pozostałe 

wskaźniki.  

 

określonych dla innych 

przedsięwzięć wskazanych w 

LSR niż to przedsięwzięcie, w 

ramach którego realizowana 

jest operacja.  

 

- 5 pkt - operacja zakłada 

osiągnięcie wskaźników 

określonych dla innych 

przedsięwzięć wskazanych w 

LSR niż to przedsięwzięcie, w 

ramach którego realizowana 

jest operacja, wskazanych w 

LSR oraz w załączniku do 

ogłoszenia o naborze 

„Zakładane do osiągnięcia 

dodatkowe wskaźniki”  

 

Maksymalna liczba punktów w 

ramach tego kryterium 5 pkt  

 

VII. Projekty 

związane z 

turystyką i/lub 

rekreacją 

Preferuje operacje związane z 

powstawaniem nowych 

obiektów i usług 

turystycznych oraz 

rekreacyjnych.  

(Warunkiem przyznania 

punktów w zakresie tego 

kryterium jest wpisanie kodu 

PKD lub w tabeli 3.2 

biznesplanu - adekwatnej 

usługi turystycznej/ 

rekreacyjnej, z której 

rozliczany będzie beneficjent 

w ramach podpisanej umowy 

o przyznanie pomocy).  

 

- Operacja niezwiązana z 

turystyką i/lub rekreacją  

 

- 0 pkt - Operacja związana z 

turystyką i/lub rekreacją - 3 

pkt  

 

Maksymalna liczba punktów w 

ramach tego kryterium 3 pkt  

 

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach 

LSR, biznesplan 

BRAK BEZ ZMIAN  

VIII. 

Powstawanie 

dodatkowych  

nowych miejsc 

pracy ponad 

wymagane 

minimum, 

określone w 

rozporządzeni

Preferuje operacje zakładające 

tworzenie i utrzymanie 

nowych dodatkowych miejsc 

pracy przez min. 2 lata od  

płatności końcowej. 

Warunkiem przyznania 

punktów w zakresie tego 

kryterium jest wpisanie 

planowanych do utworzenia 

Dodatkowe miejsc pracy: 

  

- w ilości od 0 do poniżej 1 

etatu – 0 pkt  

- w ilości od 1.00 etatu do 

poniżej 2 etatów - 6 pkt  

- w ilości od 2.00 etatów do 

poniżej 3 etatów- 8 pkt  

- W ilości od 3.00 etatów - 10 

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach 

LSR 

Została wniesiona uwaga, że 

tworzenie nowych dodatkowych 

miejsc pracy w nowych firmach 

stanowi duże ryzyko finansowe 

dla prowadzenia takiego 

projektu. Wnoszący uwagi 

proponuje ograniczenie 

punktacji w zakresie tego 

kryterium  

W zakresie rozwoju 

przedsiębiorczości na 

obszarze wiejskim stosowanie 

kryterium odnoszącego się do 

tworzenia nowych miejsc 

pracy jest obligatoryjne, 

Preferencja wynika wprost z 

zapisów PROW, które na 

LGD nakładają konieczność 



u 

 

dodatkowych miejsc pracy w 

odpowiednim polu wniosku- 

pole 6. Planowane wskaźniki 

osiągnięcia celu (ów) operacji. 

Minimum określone w 

rozporządzeniu: Do liczby 

miejsc pracy wnioskodawca 

będący osobą fizyczną wlicza 

także siebie, jako podmiot 

podejmujący we własnym 

imieniu działalność 

gospodarczą, do której stosuje 

się przepisy ustawy o 

swobodzie działalności 

gospodarczej, jeżeli dokonuje 

zgłoszenia do ubezpieczenia 

emerytalnego, ubezpieczeń 

rentowych i ubezpieczenia 

wypadkowego na podstawie 

przepisów o systemie 

ubezpieczeń społecznych z 

tytułu wykonywania 

działalności. Jeżeli w wyniku 

podjęcia działalności 

gospodarczej, nastąpi zbieg 

tytułów do ubezpieczeń 

społecznych, a wnioskodawca 

nie dokonuje zgłoszenia do 

ubezpieczenia emerytalnego, 

ubezpieczeń rentowych i 

ubezpieczenia wypadkowego 

na podstawie przepisów o 

systemie ubezpieczeń 

społecznych z tytułu 

wykonywania tej działalności, 

wówczas zobowiązany jest do 

utworzenia miejsc (-a).  

 

 

pkt  

 

 

Maksymalna liczba punktów w 

ramach tego kryterium 10pkt  

 

 

  ukierunkowania LSR na 

wzrost zatrudnienia i 

nakładają obowiązek 

stosowania kryterium 

odnoszącego się do tworzenia 

nowych miejsc pracy. 

Konieczność tworzenia miejsc  

pracy wynika również z 

analizy obszaru. Kryterium to 

premiuje wnioskodawców, 

którzy tworzą miejsca pracy 

zgodnie z zapotrzebowaniem 

wynikającym z projektu, 

popartą świadomą i  wnikliwą 

analizą.   

 

 

Możliwa do uzyskania liczba punktów 

 

 

34 pkt 

  

 

 

 

 



KRYTERIA wyboru grantobiorców  

  

Kryterium: Opis: Punktacja: Źródło weryfikacji: Zgłaszane uwagi: Stanowisko LGD: 

I. Zgodność 

projektu z 

potrzebami 

zidentyfikowany

mi w LSR 

 

Preferowane projekty dokładnie 

opisujące potrzebę realizacji 

projektu, zgodne z diagnozą 

wykazaną w LSR LGD 

„Żywiecki Raj” w rozdziale III i 

IV. Należy odwołać się do 

potrzeby zidentyfikowanej w LSR 

i jasno określić, który problem 

(potrzebę) projekt rozwiązuje. 

Podstawowym miejscem 

informacji o 

problemie/potrzebach jest 

diagnoza SWOT wykonana w 

LSR, do których nawiązują 

Wnioskodawcy, ale mogą 

dodatkowo odwołać się do 

zewnętrznych źródeł informacji. 

Zewnętrzne źródła informacji: - 

dane tworzone przez samorząd i 

inne instytucje publiczne, - 

statystyka publiczna, - wyniki 

badań i analiz dotyczących 

interesujących nas kwestii, 

przeprowadzone przez ośrodki 

badawczo-naukowe, instytucje 

publiczne czy organizacje 

pozarządowe, - inne informacje, 

które są dostępne w sposób trwały 

np. artykuły prasowe, 

sprawozdania ze zrealizowanych 

projektów lub programów itp. - 

wcześniejsze diagnozy, badania i 

analizy. 

 

- 0 pkt - Brak uzasadnienia w 

opisie projektu wskazanych w 

projekcie potrzeb/problemów. 

 

 - 3 pkt – W projekcie opisano 

potrzebę realizacji 

przedsięwzięcia wskazując na 

następujące elementy: miejsce 

występowania problemu, 

osób, które dotyka, jego skali, 

przyczyn i skutków. Projekt w 

słabym stopniu odwołuje się 

do potrzeb przedstawionych w 

LSR.  

 

- 6 pkt - W projekcie opisano 

potrzebę realizacji 

przedsięwzięcia wskazując na 

następujące elementy: miejsce 

występowania problemu, 

osób, które dotyka, jego skali, 

przyczyn i skutków. Projekt w 

bezpośredni sposób odwołuje 

się do konkretnie 

przywołanych potrzeb 

zidentyfikowanych w LSR, a 

także powołano się na 

zewnętrzne źródła informacji.  

 

Maksymalna liczba punktów w 

ramach tego kryterium 6 pkt. 

Wniosek o powierzenie grantu. 

BRAK BEZ ZMIAN 

II. Czas 

prowadzenia 

działalności na 

obszarze LGD 

 

Grantobiorca na dzień złożenia 

wniosku o powierzenie grantu 

zamieszkuje albo ma siedzibę lub 

oddział na obszarze LGD od co 

najmniej 2 lat. 

 

– 0 pkt - Grantobiorca 

zamieszkuje albo posiada 

siedzibę/oddział na obszarze 

gmin należących do LGD 

„Żywiecki Raj” do 2-ch lat na 

dzień złożenia wniosku o 

powierzenie grantu. 

Dokumenty potwierdzające posiadanie 

siedziby/oddziału na obszarze gmin 

należących do LGD np. wydruk z KRS, 

wpis do ewidencji stowarzyszeń 

zwykłych, statut organizacji 

pozarządowej ze wskazaniem adresu 

pod, którym wpisana jest organizacja 

BRAK  

Dla przejrzystości sposobu  

dokonania weryfikacji tego 

kryterium odnoszącego się 

czasu zamieszkiwania na 

obszarze gmin należących do 

LGD usunięto z kolumny 



 

– 10 pkt Grantobiorca 

zamieszkuje albo posiada 

siedzibę/oddział na obszarze 

gmin należących do LGD 

„Żywiecki Raj” 2 lata i więcej 

na dzień złożenia wniosku o 

powierzenie grantu . 

 

Maksymalna liczba punktów w 

ramach tego kryterium 10 pkt. 

 

oraz daty od kiedy pod tym adresem 

działa.  

 

W przypadku podmiotów posiadających 

siedzibę na obszarze LGD poniżej dwóch 

lat stosuje się zasady tak jak do osób 

fizycznych, w stosunku do osób 

uprawnionych do reprezentacji podmiotu 

wskazanych we wniosku o powierzenie 

grantu. 

 

W przypadku, gdy podmiotem 

ubiegającym się o przyznanie grantu jest 

osoba fizyczna adres zamieszkania 

(zgodny z adresem zameldowania na 

pobyt stały lub czasowy) potwierdzony 

zgodnie z adresem wskazanym w 

dowodzie osobistym lub adresem 

zameldowania na pobyt stały lub 

czasowy, wskazanym w Zaświadczeniu z 

właściwej Ewidencji Ludności w 

przypadku gdy dowód osobisty został 

wydany na podstawie przepisów 

rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. 

w sprawie wzoru dowodu osobistego 

oraz sposobu i trybu postępowania w 

sprawach wydawania dowodów 

osobistych, ich utraty, uszkodzenia, 

unieważnienia i zwrotu (Dz.U.poz.212), 

zgodnie z którym w treści dowodu brak 

jest adresu zameldowania lub gdy jest 

ono różne od miejsca zameldowania na 

pobyt stały. Zaświadczenie wydane z 

Właściwej Ewidencji Ludności powinno 

zawierać wskazanie od jakiego okresu 

grantobiorca jest zameldowany pod 

danym adresem.  

 

Jeżeli podmiotem ubiegającym się o 

„źródła weryfikacji  wykaz 

dokumentów 

potwierdzających adres 

miejsca zamieszkania 

podmiotu. 



przyznanie grantu jest osoba prawna albo 

jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej należy podać adres 

siedziby / oddziału osoby prawnej lub 

jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej, pod którym ww. 

podmioty wykonują działalność na 

obszarze gmin należących do LGD 

„Żywiecki Raj”. Może to być również 

adres, pod którym działa organ 

zarządzający.  

W przypadku grup nieformalnych – 

weryfikacja tego warunku dotyczy czasu 

działania na danym obszarze grupy 

nieformalnej, a nie podmiotu, który 

użycza jej zdolności prawnej 

III. Zasadność, 

celowość i 

racjonalność 

budżetu 

 

 

Preferowane projekty, których 

budżet został tak skonstruowany, 

że koszty ujęte we wniosku o 

powierzenie grantu są celowe 

(bezpośrednio wpływają na 

możliwość osiągnięcia 

planowanych celów), zasadne 

(niezbędne do realizacji w takim 

zakresie) oraz racjonalne 

(odzwierciedlają ceny rynkowe). 

Warunkiem przyznania punktów 

w zakresie tego kryterium jest:  

1. Załączenie do wniosku o 

powierzenie grantu dokumentów 

potwierdzających przyjęty 

poziom cen (oferty cenowe, 

notatki z przeprowadzonego 

rozeznania cenowego, wydruki 

ofert ze stron internetowych, 

adresy stron internetowych, 

kosztorysy inwestorskie).  

2. We wniosku o powierzenie 

grantu oraz załączonych do 

wniosku dokumentach podano 

specyfikację produktu / usługi / 

- 0 pkt – Nie wszystkie koszty 

ujęte we wniosku o 

powierzenie grantu w 

Zestawieniu rzeczowo 

finansowym zadania oraz 

Opisie zadań są racjonalne lub 

nie dostarczono dokumentów 

potwierdzających przyjęty 

poziom cen.  

- 6 pkt – Wszystkie koszty 

ujęte we wniosku o 

powierzenie grantu w 

Zestawieniu rzeczowo 

finansowym zadania oraz 

Opisie zadań są racjonalne w 

odniesieniu do planowanego 

zakresu projektu oraz przyjęty 

poziom cen znajduje swoje 

uzasadnienie w załączonych 

ofertach, kosztorysach lub 

innych źródłach 

potwierdzających przyjęty 

poziom cen (dotyczy każdego 

wydatku ujętego we wniosku).  

- 11 pkt - Wszystkie koszty 

ujęte we wniosku o 

Wniosek o powierzenie grantu wraz z 

załącznikami. 

BRAK BEZ ZMIAN 



roboty, na podstawie której 

przyjęty został dany poziom ceny. 

3. Zakres kosztów ujętych we 

wniosku o powierzenie grantu jest 

uzasadniony zakresem projektu i 

niezbędny do realizacji celu 

projektu – grantobiorca 

przedstawił we wniosku o 

powierzenie grantu uzasadnienie 

realizacji poszczególnych 

wydatków – celowość / zasadność 

wydatków. 

powierzenie grantu w 

Zestawieniu rzeczowo 

finansowym zadania oraz 

Opisie zadań są racjonalne w 

odniesieniu do planowanego 

zakresu projektu oraz przyjęty 

poziom cen znajduje swoje 

uzasadnienie w załączonych 

min. 2 ofertach, kosztorysach 

lub innych źródłach 

potwierdzających przyjęty 

poziom cen (dotyczy każdego 

wydatku ujętego we wniosku). 

 

Ocena jest dokonywana przed 

wezwaniem do usunięcia 

braków lub złożenia 

wyjaśnień bez możliwości 

rewizji oceny po ich usunięciu 

lub złożeniu wyjaśnień. 

 

Maksymalna liczba punktów w 

ramach tego kryterium 11 pkt. 

IV. 

Wnioskowana 

wysokość grantu 

Preferowane projekty 

wnioskujące o niższą wysokość 

grantu. Grant jaki może być 

udzielony grantobiorcy wynosi 

nie więcej niż 50 tys. zł oraz nie 

mniej niż 5 tys. zł 

- 0 pkt – w wysokości 

większej niż 30 tys. zł,  

- 6 pkt – w wysokości 

większej niż 25 tys. i nie 

większej niż 30 tys. zł,  

- 12 pkt – w wysokości nie 

większej niż lub równej 25 

tys. zł.  

 

Ocena jest dokonywana przed 

wezwaniem do usunięcia 

braków lub złożenia 

wyjaśnień bez możliwości 

rewizji oceny po ich usunięciu 

lub złożeniu wyjaśnień. 

 

Maksymalna liczba punktów w 

ramach tego kryterium 12 pkt. 

Wniosek o powierzenie grantu. 

BRAK BEZ ZMIAN 

V. Wpływ 

projektu na 

osiągnięcie 

dodatkowych 

wskaźników 

Preferowane projekty, które 

zakładają osiągnięcie 

dodatkowych wskaźników 

określonych dla innych 

przedsięwzięć wskazanych w 

- 0 pkt - projekt nie zakłada 

osiągnięcia dodatkowych 

wskaźników określonych dla 

innych przedsięwzięć 

wskazanych w LSR niż 

Wniosek o powierzenie grantu.  

BRAK 
BEZ ZMNIAN 

 



LSR LSR niż przedsięwzięcie, w 

ramach którego realizowany jest 

projekt. Wykaz wskaźników za 

osiągnięcie których przyznaje się 

punkty w danym naborze – 

znajduje się w załączniku do 

ogłoszenia „Zakładane do 

osiągnięcia dodatkowe 

wskaźniki”. Warunkiem 

przyznania punktów w zakresie 

tego kryterium jest wpisanie 

adekwatnego wskaźnika 

zawartego w załączniku do 

ogłoszenia w odpowiednim polu 

wniosku o powierzenie grantu. 

przedsięwzięcie, w ramach 

którego realizowany jest 

projekt.  

- 6 pkt - projekt zakłada 

osiągnięcie dodatkowych 

wskaźników określonych dla 

innych przedsięwzięć 

wskazanych w LSR niż 

przedsięwzięcie, w ramach 

którego realizowany jest 

projekt, wskazanych w LSR 

oraz w załączniku do 

ogłoszenia o naborze 

„Zakładane do osiągnięcia 

dodatkowe wskaźniki”. 

 

Maksymalna liczba punktów w 

ramach tego kryterium 6 pkt. 

 

 

VI. Doradztwo 

biura LGD 

Preferuje się grantobiorców 

korzystających ze wsparcia 

doradczego oferowanego przez 

biuro LGD, przy czym punkty za 

doradztwo będą przyznawane, 

jeżeli Grantobiorca skorzysta z 

doradztwa nie później niż 5 dni 

kalendarzowych przed 

zakończeniem naboru wniosków. 

- 0 pkt - Grantobiorca nie 

korzystał z doradztwa na 

etapie sporządzania wniosku o 

powierzenie grantu  

- 2 pkt - Grantobiorca 

korzystał z doradztwa na 

etapie sporządzania wniosku o 

powierzenie grantu nie później 

niż  5 dni kalendarzowych 

przed zakończeniem naboru 

wniosków o powierzenie 

grantu.  

 

Maksymalna liczba punktów w 

ramach tego kryterium 2 pkt 

Dokumentacja LGD: karta doradztwa.  

BRAK 

 

Dla przejrzystości sposobu  

dokonania weryfikacji tego w 

kolumnie „Punktacja”  

poprawiono zapis odnoszący 

się do terminu, którego 

zachowanie pozwala na 

przyznanie punktów za 

skorzystanie z doradztwa 

biura LGD. 

 

VII. 

Ukierunkowanie 

na zaspokojenie 

potrzeb grup 

defaworyzowany

ch określonych 

w LSR 

 

 

Preferowane są projekty 

przyczyniające się do 

zaspokojenia potrzeb grup 

defaworyzowanych 

występujących na obszarze LSR 

(zdefiniowane w rozdziale III 

LSR). Grupy defaworyzowane 

określone w LSR to: - osoby 

młode - młodzież gimnazjalna i 

młodzież do 30 roku życia, - 

- 0 pkt - Projekt nie zawiera 

konkretnego działania 

zaspakajającego 

zdiagnozowane w LSR 

potrzeby osób z grup 

defaworyzowanych - 3 pkt - 

Projekt zawiera konkretne 

działania zaspakajające 

zdiagnozowane w LSR 

potrzeby osób z grup 

defaworyzowanych.  

 

Wniosek o powierzenie grantu – zawarty 

we wniosku lub załącznikach opis 

wpływu projektu na zaspokajanie 

potrzeb grup defaworyzowanych.  

 

Np. siłownia terenowa ma wpływać na 

zmniejszenie wykluczenia lub wzrost 

aktywności dla osób 50+. 

 

BRAK 

 

BEZ ZMIAN 



osoby niepełnosprawne, - kobiety 

wchodzące/powracające na rynek 

pracy po przerwie związanej z 

urodzeniem i wychowaniem 

dziecka, - osoby powyżej 50 roku 

życia 

 

Maksymalna liczba punktów w 

ramach tego kryterium 3 pkt. 

Możliwa do uzyskania liczba punktów 50 PKT.  

 

 

 

B. KRYTERIA dla przedsięwzięcia rozwój działalności gospodarczej zgodnie z zakresem określonym w §2. ust. 1, pkt 2c, Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. z późn. 

zm. rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie 

 

Kryterium: Opis: Punktacja: Źródło weryfikacji: Zgłaszane uwagi: Stanowisko LGD: 

I. Miejsce 

zamieszkani a/ 

adres 

wykonywani a 

działalności 

gospodarczej / 

adres siedziby lub 

oddziału 

Preferowani są wnioskodawcy, 

którzy zamieszkują lub którzy 

mają adres miejsca wykonywania 

działalności/ siedzibę/oddział na 

obszarze gmin należących do 

LGD „Żywiecki Raj” dłużej niż 

180 dni na dzień złożenia 

wniosku o przyznanie pomocy 

- Wnioskodawca zamieszkuje 

lub wykonuje działalność 

gospodarczą/posiada siedzibę/ 

oddział na obszarze gmin 

należących do LGD 

„Żywiecki Raj” do 180 dni na 

dzień złożenia wniosku o 

przyznanie pomocy – 0 pkt.  

 

- Wnioskodawca zamieszkuje 

lub wykonuje działalność 

gospodarczą/ posiada 

siedzibę/oddział na obszarze 

gmin należących do LGD 

„Żywiecki Raj” 181 dni i 

więcej na dzień złożenia 

wniosku o przyznanie pomocy 

– 5 pkt.  

 

Maksymalna liczba punktów w 

ramach tego kryterium 5 pkt. 

W przypadku, gdy podmiotem 

ubiegającym się o przyznanie pomocy 

jest osoba fizyczna wykonująca 

działalność gospodarczą poza miejscem 

zamieszkania, należy podać adres 

głównego miejsca oznaczonego adresem 

lub adres dodatkowego miejsca 

wykonywania działalności gospodarczej, 

pod którym podmiot ubiegający się o 

przyznanie pomocy wykonuje 

działalność gospodarczą na obszarze 

gmin należących do LGD „Żywiecki 

Raj”.  

 

Jeżeli podmiotem ubiegającym się o 

przyznanie pomocy jest osoba prawna 

albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej 

należy podać adres siedziby / oddziału 

osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej, pod którym ww. 

podmioty wykonują działalność na 

obszarze gmin należących do LGD 

„Żywiecki Raj”. Może to być również 

adres, pod którym działa organ 

BRAK BRAK ZMIAN 

 



zarządzający. Wniosek o przyznanie 

pomocy wraz z załącznikami 

II. Oddziaływanie 

operacji na grupę 

defaworyzowaną 

zidentyfikowaną 

w LSR LGD 

„Żywiecki Raj” 

Preferowane projekty skierowane 

do przynajmniej jednej grupy 

defaworyzowanej zdefiniowanej 

w LSR LGD „Żywiecki Raj”: 

- Osoby niepełnosprawne i/lub  

- Osoby po 50 roku życia i/lub 

 - Kobiety wchodzące/ 

powracające na rynek pracy po 

przerwie związanej z urodzeniem 

i wychowaniem dziecka i/lub 

 - Osoby młode - młodzież 

gimnazjalna i młodzież do 30 

roku życia.  

Pod pojęciem „skierowany do” 

rozumie się, że operacja będzie 

wspierała osoby z grup 

defaworyzowanych określone w 

LSR, pod względem dostępu do 

rynku pracy poprzez zatrudnienie 

osób z grup defaworyzowanych, 

podnoszenie kompetencji/ 

kwalifikacji osób z grup 

defaworyzowanych zwiększające 

szanse na zatrudnienie, poprawa 

dostępu do rynku pracy osób z 

niepełnosprawnością poprzez 

likwidację barier 

architektonicznych w miejscu 

pracy.  

W przypadku stwierdzenia, że 

operacja nie będzie skierowana do 

osób z grup defaworyzowanych, 

punktów nie przyznaje się. 

- Projekt nie jest skierowany 

do przynajmniej jednej grupy 

defaworyzowanej 

zdefiniowanej w LSR LGD 

„Żywiecki Raj”– 0 pkt 

 

- Projekt skierowany do 

przynajmniej jednej grupy 

defaworyzowanej 

zdefiniowanej w LSR LGD 

„Żywiecki Raj”- 5 pkt  

 

Maksymalna liczba punktów w 

ramach tego kryterium 5 pkt. 

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach 

LSR 

BRAK BRAK ZMIAN 

 

III. Innowacyjno 

ść projektu 

Innowacja rozumiana jest jako: - 

nowy produkt lub usługa na 

poziomie administracyjnym 

powiatu żywieckiego i/albo - w 

Biznesplanie w tabeli 7.1 w 

-Projekt nie jest innowacyjny 

na poziomie powiatu 

żywieckiego- 0 pkt  

 

-Projekt jest innowacyjny na 

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach 

LSR 

  



zestawieniu rzeczowofiansowym 

wnioskodawca wykazał koszty 

przeznaczone na wprowadzenie 

innowacji i stanowią one, co 

najmniej 10% wartości całkowitej 

projektu. Pod pojęciem innowacji 

produktowej rozumie się 

wprowadzenie nowych lub 

znacząco zmodyfikowanych 

produktów (za które uważane są 

usługi lub wyroby końcowe) pod 

względem parametrów 

technicznych, komponentów, 

materiałów, funkcjonalności dla 

użytkownika. Innowacyjność w 

zakresie usług rozumiana jest jako 

wprowadzenie na rynek lokalny 

usługi nowej. Wnioskodawca 

musi wykazać, że na poziomie 

powiatu żywieckiego, nie ma 

produktów/usług, które mają być 

wynikiem realizacji projektu. 

poziomie powiatu 

żywieckiego - 3 pkt 

 

Maksymalna liczba punktów w 

ramach tego kryterium 3 pkt. 

IV. Doradztwo 

biura LGD 

Preferuje się wnioskodawców 

korzystających ze wsparcia 

doradczego oferowanego przez 

biuro LGD, przy czym punkty za 

doradztwo będą przyznawane, 

jeżeli Wnioskodawca skorzysta z 

doradztwa nie później niż 5 dni 

kalendarzowych przed 

zakończeniem naboru wniosków. 

- Wnioskodawca nie korzystał 

z doradztwa na etapie 

sporządzania wniosku - 0 pkt  

- Wnioskodawca korzystał z 

doradztwa na etapie 

sporządzania wniosku nie 

później niż 5 dni 

kalendarzowych przed 

zakończeniem naboru 

wniosków - 2 pkt  

Maksymalna liczba punktów 

w ramach tego kryterium 2 pkt 

Dokumentacja LGD: karta doradztwa. BRAK 

 

Dla przejrzystości sposobu  

dokonania weryfikacji tego w 

kolumnie „Punktacja”  

poprawiono zapis odnoszący 

się do terminu, którego 

zachowanie pozwala na 

przyznanie punktów za 

skorzystanie z doradztwa 

biura LGD. 

 

V. Promocja Preferuje operacje przyczyniające 

się do promocji LGD „Żywiecki 

Raj” i obszaru LSR. 

- Operacja nie zakłada 

promocji LGD i LSR 

„Żywiecki Raj” – 0 pkt  

- Promocja poprzez akcję 

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach 

LSR 

BRAK BEZ ZMIAN 

 



informacyjną w mediach o 

realizacji przedsięwzięcia w 

ramach LSR LGD „Żywiecki 

Raj” (media Internet), 

promocja poprzez oznaczenie 

operacji plakatem/tablicą 

informacyjną o realizacji 

przedsięwzięcia w ramach 

LSR LGD „Żywiecki Raj” – 1 

pkt 

Maksymalna liczba punktów w 

ramach tego kryterium 1 pkt 

VI. Wypływ 

operacji na 

osiągnięcie 

wskaźników LSR 

Preferuje się operacje, które 

zakładają osiągnięcie wskaźników 

produktu lub rezultatu 

określonych dla innych 

przedsięwzięć wskazanych w 

LSR niż to przedsięwzięcie w 

ramach którego realizowana jest 

operacja. Wykaz wskaźników - za 

osiągnięcie, których przyznaje się 

punkty znajduje się w załączniku 

do ogłoszenia „Zakładane do 

osiągnięcia dodatkowe 

wskaźniki”. 

Warunkiem przyznania punktów 

w zakresie tego kryterium jest 

wpisanie adekwatnego wskaźnika 

zawartego w LSR LGD 

„Żywiecki Raj” w odpowiednim 

polu wniosku- pole B.III.7.2 

Pozostałe wskaźniki. 

- 0 pkt - operacja nie zakłada 

osiągnięcie wskaźników 

produktu lub rezultatu 

określonych dla innych 

przedsięwzięć wskazanych w 

LSR niż to przedsięwzięcie, w 

ramach którego realizowana 

jest operacja.  

- 5 pkt - operacja zakłada 

osiągnięcie wskaźników 

produktu lub rezultatu 

określonych dla innych 

przedsięwzięć wskazanych w 

LSR niż to przedsięwzięcie, w 

ramach którego realizowana 

jest operacja. , wskazanych w 

LSR oraz w załączniku do 

ogłoszenia o naborze 

„Zakładane do osiągnięcia 

dodatkowe wskaźniki”. 

 

Maksymalna liczba punktów w 

ramach tego kryterium 5 pkt. 

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach 

LSR 
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VII. Projekty 

związane z 

turystyką i/lub 

rekreacją 

Preferuje operacje związane z 

rozwojem istniejących i 

powstawaniem nowych obiektów 

i usług turystycznych oraz 

rekreacyjnych. (Warunkiem 

- Operacja niezwiązana z 

turystyką i/lub rekreacją - 0 

pkt  

- Operacja związana z 

turystyką i/lub rekreacją - 5 

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach 

LSR 

BRAK BEZ ZMIAN 

 



przyznania punktów w zakresie 

tego kryterium jest wpisanie kodu 

PKD lub w tabeli 3.2 biznesplanu 

- adekwatnej usługi turystycznej/ 

rekreacyjnej, z której rozliczany 

będzie beneficjent w ramach 

podpisanej umowy o przyznanie 

pomocy) 

pkt  

 

 

Maksymalna liczba punktów w 

ramach tego kryterium 5 pkt. 

VIII. Wkład 

własny 

wnioskodawcy w 

finansowanie 

projektu 

Preferuje się projekty, w których 

wkład własny wnioskodawcy 

przekracza intensywność pomocy 

określoną w Programie. 

Premiowane będą projekty, w 

których wnioskodawcy deklarują 

wkład własny na poziomie 

wyższym niż minimalny 

określony w rozporządzeniu 

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. Celem jest 

promowanie projektów 

angażujących środki inne niż 

środki EFRROW. W ramach 

kryterium oceniana będzie 

wielkość zaangażowanych 

środków własnych wnioskodawcy 

w ramach wymaganego wkładu 

własnego w realizację projektu. 

- Operacje, których kwota 

wkładu własnego jest równa 

kwocie minimalnego 

wymaganego w 

rozporządzeniu wkładowi 

minimalnemu lub jest od niej 

większa o mniej niż 10% - 0 

pkt  

- Operacje , których kwota 

wkładu własnego jest wyższa 

od kwoty wymaganego 

wkładu minimalnego o 

wartość od 10,00% do 19.99% 

kwoty wkładu minimalnego - 

1 pkt  

- Operacje , których kwota 

wkładu własnego jest wyższa 

od kwoty wymaganego 

wkładu minimalnego o 

wartość od 20% do 29.99% 

kwoty wkładu minimalnego - 

2 pkt  

- Operacje , których kwota 

wkładu własnego jest wyższa 

od wymaganej kwoty wkładu 

minimalnego o 30% i więcej 

kwoty wkładu minimalnego - 

3 pkt. 

 

Maksymalna liczba punktów w 

ramach tego kryterium 3 pkt. 

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach 

LSR 
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IX. Poziom Preferuje operacje, których kwota - Operacje , których kwota Wniosek o przyznanie pomocy w ramach BRAK BEZ ZMIAN 



wnioskowanej 

kwoty pomocy 

dofinansowania przekracza 25 

000 zł, co powoduje konieczność 

utworzenia miejsca pracy i 

których kwota dofinansowania 

nie przekracza 200 000 zł.. 

dofinansowania jest mniejsza 

lub równa 25 000 zł lub 

większa niż 200 000 zł - 0 pkt 

- Operacje, których kwota 

dofinansowania jest większa 

niż 25 000 zł i nie większa niż 

lub równa 200 000 zł - 5 pkt 

 

 Maksymalna liczba punktów 

w ramach tego kryterium 5pkt. 

LSR 

X. Powstanie 

dodatkowych 

nowych miejsc 

pracy ponad 

wymagane 

minimum, 

określone w 

rozporządzeniu 

Preferuje się operacje zakładające 

tworzenie nowych miejsc pracy w 

ciągu całego okresu trwałości 

projektu ponad minimum 

wymagane dla danego typu 

operacji określone w 

rozporządzeniu 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. Do wyliczeń stosuje 

się metodę RJR (Rocznych 

Jednostek Roboczych). 

Warunkiem przyznania punktów 

w zakresie tego kryterium jest 

wpisanie planowanych do 

utworzenia dodatkowych miejsc 

pracy w odpowiednim polu 

wniosku - pole B.III.7 planowane 

wskaźniki osiągnięcia celu (ów) 

operacji . 

Powstawanie dodatkowych 

nowych miejsc pracy:  

- w ilości od 0 do 0.5 etatu - 0 

pkt  

- w ilości powyżej 0.5 do 1.00 

etatu - 2 pkt  

- w ilości powyżej 1.00 do 

1.50 etatu - 3 pkt  

- w ilości powyżej 1.50 do 

2.00 etatu - 4 pkt  

- w ilości powyżej 2.00 etatu - 

5 pkt 

 

Maksymalna liczba punktów w 

ramach tego kryterium 5 pkt. 

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach 

LSR 

BRAK  BEZ ZMIAN 

Możliwa do uzyskania liczba punktów 41 PKT. 

 



 


