
Załącznik nr 5 do Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak, z wyłączeniem 
realizacji projektów grantowych oraz operacji własnych LGD  
 

Kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak 

Nazwa kryterium Źródło 
informacji 

Max 
liczba 
pkt. 

Punktacja Uwagi 

Przedsięwzięcie 1.1.1. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego 

Realizacja operacji spowoduje utworzenie 
nowego miejsca pracy 

Wniosek 
Biznes Plan 

3 3 pkt – 3 lub więcej miejsc pracy  
2 pkt – 2 miejsca pracy 
1 pkt – 1 miejsce pracy 
0 pkt - nie dotyczy 

Miejsce pracy rozumiane jako miejsce pracy w 
przeliczeniu na pełny etat średnioroczny. 
 

Wysokość wnioskowanej dotacji Wniosek 
 

2 2 pkt – do 200 000 PLN 
1 pkt – od 200 000  do 400 000 PLN 
0 pkt – więcej niż 400 000 PLN 

Maksymalna kwota dofinansowania to 500 000 
PLN dla operacji polegających wyłącznie na 
tworzeniu lub rozwijaniu ogólnodostępnych i 
niekomercyjnych inkubatorów (biznesplan nie 
zakłada osiągania zysków z działalności 
prowadzonej w ramach tych inkubatorów) 
 

Operacja wykorzystuje lokalne produkty rolne 
lub produkty  gospodarki leśnej l 

Wniosek 
Biznes Plan 
 

2 2 pkt – dotyczy 
0 pkt – nie dotyczy 

Lokalny produkt rolny – wytwarzany na obszarze 
objętym lokalną strategią rozwoju LGD 
Stobrawski Zielony Szlak 
Produkty gospodarki leśnej – drewno, runo 
leśne, zwierzyna łowna 

Operacja realizowana w miejscowościach 
zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. 
mieszkańców 

Wniosek 4 4 pkt – dotyczy 
0 pkt  – nie dotyczy 

 

Wniosek konsultowany z Biurem LGD Dokumenty 
własne 
Biura  

2 2 pkt – udział w spotkaniu konsultacyjnym 
lub osobiście w biurze 
1 pkt – telefonicznie lub mailowo 
0 pkt  – nie dotyczy 

 

Maksymalna liczba punktów –  13 pkt 
 

Przedsięwzięcie 1.1.2. Zwiększenie konkurencyjności firm 

Realizacja operacji spowoduje utworzenie 
nowego miejsca pracy 

Wniosek 
Biznes Plan 

9 9 pkt – 3 lub więcej miejsc pracy  
6 pkt – 2 miejsca pracy 
3 pkt – 1 miejsce pracy 

Miejsce pracy rozumiane jako miejsce pracy w 
przeliczeniu na pełny etat średnioroczny. 
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0 pkt - nie dotyczy 

Operacja dotyczy rozwiązań innowacyjnych Wniosek 
Biznes Plan 

4 4 pkt – dotyczy 
0 pkt  – nie dotyczy 

Operacja innowacyjna na obszarze LGD 
rozumiana jako - wprowadzanie nowego lub 
znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub 
usługi), nowego procesu, nowej metody 
organizacji. Innowacyjność to także nietypowe, 
niestandardowe wykorzystanie lokalnych 
zasobów (przyrodniczych, kulturowych, 
społecznych, historycznych, w tym związanych z 
lokalnym dziedzictwem kulinarnym, tradycjami) 
na poziomie co najmniej gminy.  
 

Operacja realizowana przez podmioty 
rozwijające  działalność, której podstawę 
stanowią lokalne produkty rolne lub produkty  
gospodarki leśnej lub usługi związane z 
leśnictwem 

Wniosek 
Biznes Plan 
 

2 2 pkt – dotyczy 
0 pkt – nie dotyczy 

Lokalny produkt rolny – wytwarzany na obszarze 
objętym lokalną strategią rozwoju LGD 
Stobrawski Zielony Szlak 
Produkty gospodarki leśnej – drewno, runo 
leśne, zwierzyna łowna 

Wysokość wnioskowanej dotacji Wniosek 
 

9 9 pkt – do 50 000 PLN 
6 pkt – więcej niż 50 000 i mniej niż 
100 000 PLN 
3 pkt – od 100 000  do 200 000 PLN 
0 pkt – więcej niż 200 000 PLN 

 
 

Wysokość wkładu własnego  Wniosek 4 4 pkt - więcej niż 60 % wkładu własnego 
2 pkt – powyżej 50% do 60% wkładu 
własnego 
0 pkt – do 50% wkładu własnego lub nie 
dotyczy* 

 

Wniosek konsultowany z Biurem LGD Dokumenty 
własne 
Biura  

2 2 pkt – udział w spotkaniu konsultacyjnym 
lub osobiście w biurze 
1 pkt – telefonicznie lub mailowo 
0 pkt  – nie dotyczy 

 

Maksymalna liczba punktów –  30 pkt 

Przedsięwzięcie 1.1.3 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej 
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Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowego 
miejsca pracy 

Wniosek 
Biznes Plan 

9 9 pkt – 3 lub więcej miejsc pracy  
 6 pkt – 2 miejsca pracy 
 3 pkt – 1 miejsce pracy 
 0 pkt - nie dotyczy 

Miejsce pracy rozumiane jako miejsce pracy w 
przeliczeniu na pełny etat średnioroczny. 
 

Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę 
z grupy defaworyzowanej 

Wniosek 
 

4 4 pkt – dotyczy 
0 pkt - nie dotyczy 

Osoby defaworyzowane rozumiane jako osoby 
defaworyzowane na rynku pracy określone w 
LSR tj. bezrobotni* do 25 lat oraz osoby powyżej 
50 lat  

Operacja dotyczy rozwiązań innowacyjnych Wniosek 
Biznes Plan 

4 4 pkt – dotyczy 
0 pkt  – nie dotyczy 

Operacja innowacyjna na obszarze LGD 
rozumiana jako - wprowadzanie nowego lub 
znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub 
usługi), nowego procesu, nowej metody 
organizacji. Innowacyjność to także nietypowe, 
niestandardowe wykorzystanie lokalnych 
zasobów (przyrodniczych, kulturowych, 
społecznych, historycznych, w tym związanych z 
lokalnym dziedzictwem kulinarnym, tradycjami) 
na poziomie co najmniej gminy.  

Operacja realizowana przez podmioty zakładające 
działalność, której podstawę stanowią lokalne 
produkty rolne lub produkty  gospodarki leśnej lub 
usługi związane z leśnictwem 

Wniosek 
Biznes Plan 
 

2 2 pkt – dotyczy 
0 pkt – nie dotyczy 

Lokalny produkt rolny – wytwarzany na obszarze 
objętym lokalną strategią rozwoju LGD 
Stobrawski Zielony Szlak 
Produkty gospodarki leśnej – drewno, runo 
leśne, zwierzyna łowna 

Wniosek konsultowany z Biurem LGD Dokumenty 
własne Biura  

2 2 pkt – udział w spotkaniu konsultacyjnym 
lub osobiście w biurze 
1 pkt – telefonicznie lub mailowo 
0 pkt  – nie dotyczy 

 

Maksymalna liczba punktów –  21 pkt 
 

Przedsięwzięcie 1.2.1. Kreowanie usług i atrakcji turystycznych 

Operacje komercyjne 

Operacja realizowana w miejscowościach 
zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. 
mieszkańców 

Wniosek 4 4 pkt – dotyczy 
0 pkt  – nie dotyczy 
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Realizacja operacji spowoduje utworzenie 
nowego miejsca pracy w turystyce 

Wniosek 4 4 pkt – dotyczy 
0 pkt  – nie dotyczy 

 

Wysokość wnioskowanej dotacji Wniosek 10 10 pkt – do 100 000 PLN 
0 pkt – więcej niż 100 000 PLN 

 

Wysokość wkładu własnego  Wniosek 4 4 pkt - więcej niż 60 % wkładu własnego 
2 pkt – powyżej 50% do 60% wkładu 
własnego 
0 pkt – do 50% wkładu własnego 

 

Operacja wspiera innowacyjność na obszarze 
LGD 

Wniosek 8 8 pkt – innowacja na poziomie całego 
obszaru LGD 
4 pkt – innowacja na poziomie gminy 
0 pkt – innowacja na poziomie lokalnym 
lub nie dotyczy 

Operacja innowacyjna na obszarze LGD 
rozumiana jako - wprowadzanie nowego lub 
znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub 
usługi) turystycznego. Innowacyjność to także 
nietypowe, niestandardowe wykorzystanie 
lokalnych zasobów (przyrodniczych, kulturowych, 
historycznych, w tym np. związanych z lokalnym 
dziedzictwem kulinarnym, tradycjami). 

Operacja dotyczy zagospodarowania kąpieliska Wniosek 10 10 pkt – dotyczy   
0 pkt - nie dotyczy 

 

Liczba nowych miejsc noclegowych Wniosek 9 9 pkt – 9 lub więcej miejsc   
6 pkt – –6-8 miejsc 
3 pkt –  3-5 miejsc 
0 pkt - poniżej 3 

 

Wniosek konsultowany z Biurem LGD Wniosek 
Dokumenty 
własne 
Biura  

2 2 pkt – udział w spotkaniu konsultacyjnym 
lub osobiście w biurze 
1 pkt – telefonicznie lub mailowo 
0 pkt  – nie dotyczy 

 

Maksymalna liczba punktów – 51 pkt 

Operacje niekomercyjne 

Operacja realizowana w miejscowościach 
zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. 
mieszkańców 

Wniosek 2 2 pkt – dotyczy 
0 pkt  – nie dotyczy 

 

Wysokość wnioskowanej dotacji Wniosek 6 6 pkt – mniej niż 50 000 PLN   
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3 pkt – od 50 000 PLN do 100 000 PLN 
0 pkt – więcej niż 100 000 PLN 

Operacja wspiera innowacyjność na obszarze 
LGD 

Wniosek 8 8 pkt – innowacja na poziomie całego 
obszaru LGD 
4 pkt – innowacja na poziomie gminy 
0 pkt – innowacja na poziomie lokalnym 
lub nie dotyczy 

Operacja innowacyjna na obszarze LGD 
rozumiana jako - wprowadzanie nowego lub 
znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub 
usługi) turystycznego. Innowacyjność to także 
nietypowe, niestandardowe wykorzystanie 
lokalnych zasobów (przyrodniczych, kulturowych, 
historycznych, w tym np. związanych z lokalnym 
dziedzictwem kulinarnym, tradycjami). 

Operacja dotyczy obiektów zabytkowych 
poddanych pracom konserwatorskim lub 
restauratorskim 

Wniosek 6 6 pkt - obiekt w rejestrze zabytków 
4 pkt - obiekt w ewidencji zabytków 
0 pkt – nie dotyczy 

 

Operacja dotyczy utworzenia/zagospodarowania 
kąpieliska 

Wniosek 10 10 pkt – dotyczy   
0 pkt - nie dotyczy 

 

Wniosek konsultowany z Biurem LGD Wniosek 
Dokumenty 
własne 
Biura  

2 2 pkt – udział w spotkaniu konsultacyjnym 
lub osobiście w biurze 
1 pkt – telefonicznie lub mailowo 
0 pkt  – nie dotyczy 

 

Maksymalna liczba punktów – 34 pkt 

Przedsięwzięcie 1.2.2. Promocja obszaru 

Różnorodność*  lub innowacyjność* działań 
przewidzianych w ramach realizacji operacji  
 

Wniosek 
Biznes Plan 

6 6 pkt – operacja zakłada więcej niż 3 
działania/narzędzia/metody 
(innowacyjność na poziomie gminy) 
3 pkt – operacja zakłada 2 lub 3 
działania/narzędzia/metody 
(innowacyjność na poziomie lokalnym) 
0 pkt – operacja zakłada 1 typ działań (nie 
dotyczy działań innowacyjnych) 
 

*różnorodność oceniania przy operacjach 
związanych z imprezami specyficznymi dla 
obszaru 
*innowacyjność oceniana przy operacjach 
związanych z materiałami/narzędziami/kanałami 
promocyjnymi, innowacyjność w promocji na 
obszarze LGD rozumiana jako zastosowanie 
nowych technologii, nośników, kanałów, narzędzi 

Wysokość wnioskowanej dotacji Wniosek 
 

10 10 pkt – do 15000 PLN 
 5 pkt – od 15 000 – 25 000 
0 pkt – powyżej 25 000 PLN 
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Wniosek konsultowany z Biurem LGD Dokumenty 
własne 
Biura  

2 2 pkt – udział w spotkaniu konsultacyjnym 
lub osobiście w biurze 
2 pkt – telefonicznie lub mailowo 
0 pkt  – nie dotyczy 
 

 

Maksymalna liczba punktów –   18 pkt 

Przedsięwzięcie 2.1.1. Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań 

Operacja realizowana w miejscowościach 
zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. 
mieszkańców 

Wniosek 2 2 pkt – dotyczy 
0 pkt  – nie dotyczy 

 

W realizacji operacji zastosowano rozwiązania 
sprzyjające ochronie środowiska i 
przeciwdziałające zmianom klimatu . 

Wniosek 2 2 pkt – dotyczy 
0 pkt  – nie dotyczy 
 
 

Rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i 
przeciwdziałające zmianom klimatu rozumiane 
jako rozwiązania mające wpływ na zmniejszenie 
emisji CO2,  energooszczędne  lub 
wykorzystujące odnawialne źródła energii.  

Wysokość wnioskowanej dotacji Wniosek 9 9 pkt – mniej niż 60 000 PLN 
6 pkt – od 60 000 do 100 000 
3 pkt – od 100 000 PLN do 200 000 PLN 
0 pkt – więcej niż 200 000 PLN 

 

Liczba utworzonych miejsc pracy dla 
animatorów kultury lub sportu/rekreacji 

Wniosek  9 9 pkt – dotyczy 
0 pkt – nie dotyczy 

Miejsce pracy rozumiane jako miejsce pracy w 
przeliczeniu na pełny etat średnioroczny 

Operacja wspiera innowacyjność na obszarze 
LGD 

Wniosek  4 4 pkt – innowacyjna na poziomie całego 
obszaru LGD 
2 pkt – innowacyjna na poziomie gminy 
0 pkt – innowacja na poziomie lokalnym 
lub nie dotyczy 

Operacja innowacyjna na obszarze LGD 
rozumiana jako - wprowadzanie nowego lub 
znacząco udoskonalonego produktu lub usługi, 
nowego procesu, nowej metody organizacji. 
Innowacyjność to także nietypowe, 
niestandardowe wykorzystanie lokalnych 
zasobów (przyrodniczych, kulturowych, 
historycznych, w tym związanych z lokalnym 
dziedzictwem kulinarnym, tradycjami). 

Wniosek konsultowany z Biurem LGD Wniosek 
Dokumenty 
własne 
Biura  

2 2 pkt – udział w spotkaniu konsultacyjnym 
lub osobiście w biurze 
1 pkt – telefonicznie lub mailowo 
0 pkt  – nie dotyczy 

 

Maksymalna liczba punktów – 28 pkt 
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Przedsięwzięcie 2.1.2. Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu  

Operacja jest skierowana do grup 
defaworyzowanych na rynku pracy 

Wniosek 6 6 pkt – dotyczy 
0 pkt  – nie dotyczy 

Osoby defaworyzowane rozumiane jako osoby 
defaworyzowane na rynku pracy określone w 
LSR tj. bezrobotni* do 25 lat, osoby powyżej 50 
lat. 

Operacja jest skierowana do grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym opisanych w LSR 
oraz dzieci i młodzieży 

Wniosek 4 4 pkt – seniorzy z dziećmi lub młodzieżą 
(równocześnie) 
2 pkt – seniorzy lub dzieci lub  młodzież 
0 pkt – nie dotyczy 

Grupy zagrożone wykluczeniem społecznym - 
seniorzy. 

Operacja jest związana z różnymi formami 
aktywności fizycznej 

Wniosek 3 3 pkt – dotyczy 
0 pkt – nie dotyczy 

 

Operacja ma charakter innowacyjny 
 

Wniosek 6 6 pkt – dotyczy 
0 pkt  – nie dotyczy 

Operacja innowacyjna rozumiana jako 
eksperymentalne działania społeczne (nie 
realizowane do tej pory) mające na celu 
polepszenie jakości życia osób, społeczności czy 
grup społecznych, co najmniej na poziomie 
gminy. 
 Innowacyjność to także nietypowe, 
niestandardowe wykorzystanie lokalnych 
zasobów (przyrodniczych, kulturowych, w tym 
związanych z lokalnym dziedzictwem kulinarnym, 
tradycjami rzemieślniczymi, lokalnymi 
opowieściami i legendami, wydarzeniami 
historycznymi bądź wybitnymi postaciami).  

Wysokość wnioskowanej dotacji Wniosek 
 

10 10 pkt – do 10 000 PLN 
0 pkt – więcej niż 10 000 PLN 

 
 

Wniosek konsultowany z Biurem LGD  Dokumenty 
własne 
Biura  

2 2 pkt – udział w spotkaniu konsultacyjnym 
lub osobiście w biurze 
1 pkt – telefonicznie lub mailowo 
0 pkt  – nie dotyczy 

 

Maksymalna liczba punktów – 31 pkt 

Przedsięwzięcie 2.2.1 Akcje edukacyjne i integracyjne, w tym związane z ochroną środowiska i zmianami klimatu 

Operacja jest skierowana do grup 
defaworyzowanych na rynku pracy lub 

Wniosek 6 6 pkt – dotyczy 
0 pkt  – nie dotyczy 

Osoby defaworyzowane rozumiane jako osoby 
defaworyzowane na rynku pracy określone w 
LSR tj. bezrobotni* do 25 lat oraz osoby powyżej 
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zagrożonych wykluczeniem społecznym 
opisanych w LSR 

50 lat.  Grupy zagrożone wykluczeniem 
społecznym - seniorzy. 

Obszar oddziaływania operacji  Wniosek 4 4 pkt – obszar LGD 
2 pkt – gmina 
0 pkt – lokalne oddziaływanie 

0 pkt - opis operacji wskazuje jednoznacznie, że 
podstawową grupą docelową będą mieszkańcy 1 
lub kilku miejscowości 
 2 pkt - opis operacji wskazuje jednoznacznie, że 
podstawową grupą docelową będą mieszkańcy 
co najmniej 1 gminy (operacja jest skierowana 
do mieszkańców co najmniej jednej gminy). 
4 pkt - opis operacji wskazuje jednoznacznie, że 
podstawową grupą docelową będą mieszkańcy 
wszystkich gmin należących do LGD. 

Operacja ma charakter innowacyjny 
 

Wniosek 6 6 pkt – dotyczy 
0 pkt  – nie dotyczy 

Operacja innowacyjna rozumiana jako 
eksperymentalne działania społeczne (nie 
realizowane do tej pory) mające na celu 
polepszenie jakości życia osób, społeczności, 
firm, środowisk branżowych czy grup społecznych 
co najmniej na poziomie gminy. 
 Innowacyjność to także nietypowe, 
niestandardowe wykorzystanie lokalnych 
zasobów (przyrodniczych, kulturowych, w tym 
związanych z lokalnym dziedzictwem kulinarnym, 
tradycjami rzemieślniczymi, lokalnymi 
opowieściami i legendami, wydarzeniami 
historycznymi bądź wybitnymi postaciami).  

Operacja poszerzy wiedzę mieszkańców z 
zakresu ochrony środowiska i zmian 
klimatycznych. 

 2 2 pkt – operacja dotyczy podnoszenia 
wiedzy mieszkańców z tego zakresu 
1 pkt – operacja wśród innych działań 
zakłada także podnoszenie wiedzy 
mieszkańców z tego zakresu 
0 pkt  – nie dotyczy 

Poszerzenie wiedzy mieszkańców z zakresu 
ochrony środowiska i zmian klimatu rozumiane 
jako operacje przybliżające uczestnikom 
imprez, akcji, zajęć itp. tematykę ochrony 
środowiska (w tym lokalne zasoby 
przyrodnicze) i przeciwdziałania zmianom 
klimatu . 

 

Wysokość wnioskowanej dotacji Wniosek 
 

10 10 pkt – do 10 000 PLN 
0 pkt – więcej niż 10 000 PLN 
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Wniosek konsultowany z Biurem LGD  Dokumenty 
własne 
Biura  

2 2 pkt – udział w spotkaniu konsultacyjnym 
lub osobiście w biurze 
1 pkt – telefonicznie lub mailowo 
0 pkt  – nie dotyczy 

 

Maksymalna liczba punktów – 30 pkt 
Operacja realizowana w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców – kryteria zgodne z wymogami określonymi w PROW 2014-2020 

*bezrobotni - niezatrudnieni 

 

Metodologia wyliczenia punktów: 

 

1) punkty są przyznawane dla operacji zgodnie z określonym przedsięwzięciem, który będzie realizowała operacja 

2) liczba punktów dla danej operacji to suma punktów cząstkowych obliczonych dla każdego kryterium w ramach danego przedsięwzięcia.  

 

 


