
Załącznik do uchwały nr 4 Zarządu „Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”  z dnia 10.12.2018 roku 

 

Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru 

Przedsięwzięcie 3.2.1: Rewitalizacja społeczno-gospodarcza miejscowości wiejskich 
Źródło finansowania: RPO woj. kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 (oś 7) 

L.p KRYTERIUM OPIS LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB WERYFIKACJI 

 

 

1 

 

Liczba obiektów rewitalizowanych w 
ramach operacji 

Liczba obiektów rewitalizowanych w ramach operacji 
wyniesie: 

1) do 2 obiektów 

2) 3 i więcej obiektów 

 

1) 0 pkt. 
2) 4 pkt. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o 
treść wniosku o dofinansowanie 
projektu i treść załączników. 

 
 
2 

 
 
Dostępność 

 
Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych 
obiektów w ramach operacji: 

1) do 150 osób  
2) powyżej 150 osób 

1) 0 pkt. 
2) 5 pkt. 
 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o 
treść wniosku o dofinansowanie 
projektu i treść załączników. 
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Wkład własny 

LGD preferuje operacje w których udział wkładu 
własnego jest wyższy niż wymagany: 
1) do 5 punktów procentowych włącznie 
2) powyżej 5   do 15 punktów procentowych włącznie 
3) powyżej 15 punktów procentowych  
 

1) 0 pkt. 
2) 3 pkt. 
3) 5 pkt. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o 
treść wniosku o dofinansowanie 
projektu. 
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Doświadczenie Wnioskodawcy 

Ocenie podlega opis potencjału i doświadczenia 
wnioskodawcy tj.: 

- doświadczenie wnioskodawcy w obszarze tematycznym, 
którego dotyczy realizowany projekt i/lub doświadczenie 
w realizacji projektów o podobnym charakterze. 

1) Wnioskodawca posiada doświadczenie 

2) brak doświadczenia 

 

Kryterium zapewni dbałość o prawidłowe wydatkowanie 
środków publicznych oraz pozwoli na prawidłową 
realizację projektu, jego rozliczenie i osiągnięcie 
zakładanych rezultatów. 

 

1) 4 pkt. 
2) 0 pkt.  

Weryfikacja kryterium w oparciu o 
złożoną dokumentację projektową. 
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Racjonalność budżetu operacji 
 

LGD preferuje operacje, w których koszty są racjonalne i 
znajdują swoje uzasadnienie w załączonych ofertach, 
projektach, kosztorysach i innych dokumentach 
potwierdzających przyjęty poziom cen. 
 
1)  racjonalność i konieczność poniesienia kosztów 
została odpowiednio udokumentowana 
2) zaplanowane koszty nie zostały odpowiednio 
udokumentowane 

 

 
 
1) 5 pkt. 
2) 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o 
treść wniosku o dofinansowanie 
projektu oraz załączniki (min. 1 
dokument potwierdzający przyjęty 
poziom cen). 
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Wpływ realizacji operacji na 
promocję LSR i LGD 

LGD preferuje operacje przyczyniające się w znacznym 
stopniu do promocji LSR i LGD: 
 
1) zaplanowano co najmniej dwie formy promowania 
LGD i LSR,  
2) zaplanowano tylko jedną formę promocji LGD i LSR,  
3) brak promocji LGD i LSR 
 

 
1) 4 pkt. 
2) 2 pkt. 
3) 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o 
treść wniosku o dofinansowanie 
projektu. 
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Doradztwo biura LGD 

LGD preferuje wnioskodawców korzystających z 
doradztwa biura LGD na etapie przygotowania wniosku o 
dofinansowanie1 i/lub szkoleń: 
1) wnioskodawca korzystał z doradztwa  i/lub szkoleń   
2) wnioskodawca nie korzystał z doradztwa  i/lub szkoleń 
 

1 etap przygotowania wniosku o dofinansowanie 
rozumiany jest jako okres od dnia ogłoszenia danego 
naboru wniosków na stronie internetowej LGD i nie 
później niż 2 dni przed zakończeniem naboru 
wniosków.   

 

 
 
1) 5 pkt. 
2) 0 pkt. 

Dokumentacja z biura LGD (np. lista 
wnioskodawców którym udzielono 
doradztwa w ramach odpowiedniego 
konkursu, karta doradztwa, listy ze 
spotkań informacyjnych i 
szkoleniowych). 
Kryterium uważa się za spełnione, 
gdy Wnioskodawca, pełnomocnik lub 
osoba wskazana we wniosku o 
przyznanie pomocy jako osoba do 
kontaktu korzystał z bezpośredniego 
doradztwa pracowników biura LGD 
(kontakt osobisty) lub też 
uczestniczył w szkoleniu z zakresu 
przygotowania wniosków o 
przyznanie pomocy w zakresie 
konkursów w ramach RPO WK-P na 
lata 2014-2020. 
 

8 Preferowane grupy docelowe  LGD preferuje operacje, w których zakłada stworzenie 
infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób należących 
do grup defaworyzowanych zamieszkujących obszar LGD, 
tj:   osoba młoda do 35 r. ż.;  osoba w wieku 50+;   
kobieta;  osoba z niskimi kwalifikacjami (wykształcenie 
nie wyższe niż ponadgimnazjalne); osoba niepracująca; 

 
 
1) 5 pkt. 
2) 0 pkt. 
 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o 
treść wniosku o dofinansowanie 
projektu. 



 
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w wyniku oceny 37 pkt.  
Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać projekt w trakcie oceny zgodności dla przedsięwzięcia Przedsięwzięcie 3.2.1: „Rewitalizacja 
społeczno-gospodarcza miejscowości wiejskich” wynosi co najmniej 17 punktów uzyskanych ze wszystkich lokalnych kryteriów wyboru. 
 
Rada LGD stosuje te same kryteria oceny w całym procesie wyboru w ramach danego naboru, a zmiany kryteriów mogą nastąpić w przypadku:  

▪ zmian przepisów prawa, które w znacznym stopniu rzutują na kryteria oceny LGD  
▪ zmiany uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru LGD 
▪ kłopotów związanych z oceną wniosków, wynikających z przyjętych kryteriów oceny, zgłaszanych przez Radę  
▪ wezwania Samorządu Województwa 
▪ problemów z osiągnięciem wskaźników założonych w LSR 
▪ informacji i opinii od lokalnego społeczeństwa zebranych podczas zaplanowanych działań komunikacyjnych (spotkań, warsztatów, imprez 

promocyjnych itp.) 
Każda zmiana kryteriów wyboru operacji będzie konsultowana z lokalną społecznością, poprzez: 
a) zamieszczenie propozycji zmian na stronie internetowej biura LGD wraz z formularzem karty uwag 
b) w terminie 5 dni od dnia opublikowania informacji wszystkie zainteresowane osobą będą mogły zgłosić swoje uwagi i sugestie do proponowanych zmian 
za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź osobiście w biurze LGD. 

 
Z wnioskiem do Biura LGD o zmianę kryteriów wyboru operacji wraz  z uzasadnieniem może wystąpić:  

• Rada; 

• Komisja Rewizyjna LGD; 

• Członkowie Zarządu (z własnej inicjatywy); 

• Członkowie LGD; 

• pracownicy Biura LGD w wyniku zebranych opinii i sugestii lokalnego społeczeństwa podczas zaplanowanych działań komunikacyjnych 

• Inne podmioty, w tym potencjalni wnioskodawcy z obszaru LSR. 
 

Zmienione kryteria obowiązują dla konkursów ogłoszonych po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków LGD lub Zarząd oraz po akceptacji przez 
Samorząd Województwa. 

osoba niepełnosprawna; rolnik poszukujący dodatkowych 
źródeł dochodu: 
 
1) tak, zakłada 
2) nie zakłada 
 


