
1. ZAKRES TEMATYCZNY PROW: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 

KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM PUNKTACJA 

1. Wykorzystanie  
lokalnych zasobów 
 

Operacja wykorzystuje lokalne zasoby ludzkie, kulturowe, historyczne lub 
przyrodnicze 

Operacja zakłada wykorzystanie zasobów lokalnych: 
1.Dwóch lub więcej zasobów – 5 PKT  
2. Jednego zasobu – 2 PKT  
3.Operacja nie zakłada wykorzystania żadnego lokalnego zasobu – 0 PKT 

2. Wpływ na kulturę, 
edukację, turystykę, 
rekreacje i integracje 

Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na wsparcie kultury, edukacji, 
turystyki, sportu, miejsc rekreacji i integracji lokalnej 

Operacja ma wpływ na: 
1. 3 i więcej czynników  – 5 PKT 
2. 2 czynniki – 2 PKT 
3. 1 czynnik – 0 PKT 

3. Doświadczenie 
wnioskodawcy 

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji działań o charakterze 
podobnym do operacji, którą zamierza realizować 

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji:  
1. przynajmniej jednego projektu  finansowanego ze środków 
zewnętrznych– 2 PKT 
2. działań o podobnym charakterze  – 1 PKT 
3. Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji podobnych 
operacji – 0 PKT 

4. Aktywizacja grup 
defaworyzowanych:  
 
 

Operacja zakłada aktywizację grup defaworyzowanych wskazanych w LSR:  
- osoby pow.50 r. ż, 
- osoby do 30 r. ż.  
- bezrobotni, 

Operacja jest skierowana na zaspokojenie potrzeb grup 
defaworyzowanych, wskazanych w LSR: 
1.Co najmniej 2 grup defaworyzowanych 10 PKT 
2. Przynajmniej 1 grupy defaworyzowanej 5 PKT 
3. operacja nie jest skierowana do przedstawicieli  grup 
defaworyzowanych – 0 PKT 

5. Promocja Kryterium określa czy w ramach operacji wnioskodawca przewidział 
stworzenie/zakup materiałów oznakowanych logo LGD "Barcja"   
 

Operacja zakłada wykorzystanie logo LGD "Barcja" 
1.Tak – 2 PKT 
2. Nie – 0 PKT 

6.  
Liczba wniosków 
złożonych w ramach 
danego naboru 
 

Kryterium premiuje wnioskodawców, którzy złożyli tylko 1 wniosek w danym 
naborze wniosków. 

Wnioskodawca złożył tylko 1 wniosek o przyznanie pomocy w ramach 
naboru: 
1.Tak – 6 PKT 
2. Nie – 0 PKT 

7. Dostosowanie do 
potrzeb osób 
niepełnosprawnych 
 
 

Premiowane będą operacje, w ramach których powstała infrastruktura 
dostosowana będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych 

Powstała infrastruktura jest dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 
1.Tak – 10 PKT 
2. Nie – 0 PKT 



8.  
Inicjatywa oddolna 
 

W ramach kryterium badane będzie czy projekt powstał z inicjatywy oddolnej 
mieszkańców, czy będzie miał wpływ na pobudzenie aktywności mieszkańców i 
wzmocnienie ich więzi z miejscem zamieszkania. 
Usunąć? 
 

1. Projekt powstał z inicjatywy oddolnej mieszkańców (załączono 
dokument potwierdzający)         – 5 PKT 
2. Brak jest dokumentu potwierdzającego – 0 PKT 

9. Udział kosztów 
dotyczących ochrony 
środowiska 
 

Badany jest udział kosztów operacji dotyczący rozwiązań korzystnych dla 
środowiska naturalnego. Dotyczy zarówno kosztów inwestycyjnych jak i 
nieinwestycyjnych. 

Budżet operacji przewiduje zastosowanie rozwiązań korzystnych dla 
środowiska naturalnego: 
1.powyżej 15% budżetu – 5 PKT 
2. 5-15% budżetu – 2 PKT 
3. poniżej 5% budżetu – 0 PK 

10. Korzystanie ze 

wsparcia Biura LGD 

„Barcja” 

 

Kryterium bada czy wnioskodawca korzystał ze wsparcia biura LGD w postaci 

konsultacji i udział wnioskodawcy w organizowanych szkoleniach 

 

Wnioskodawca korzystał ze wsparcia Biura LGD „Barcja”: 
1. Wnioskodawca brał udział w szkoleniach i korzystał z indywidualnych 
konsultacji w siedzibie LGD – 10 PKT 
2. Wnioskodawca brał udział w szkoleniach lub korzystał z 
indywidualnych konsultacji w siedzibie LGD  - 5 PKT 
3.Wnioskodawca nie korzystał z pomocy merytorycznej przy 
wypełnianiu wniosku – 0 PKT 

 

  



2. ZAKRES TEMATYCZNY PROW: ZACHOWANIA DZIEDZICTWA LOKALNEGO  

KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM PUNKTACJA 

1. Wykorzystanie  
lokalnych zasobów 
 

Operacja wykorzystuje lokalne zasoby ludzkie, kulturowe, historyczne lub 
przyrodnicze 

Operacja zakłada wykorzystanie zasobów lokalnych: 
1.Dwóch lub więcej zasobów – 5 PKT  
2. Jednego zasobu – 2 PKT  
3.Operacja nie zakłada wykorzystania żadnego lokalnego zasobu – 0 PKT 

2. Wpływ na kulturę, 
edukację, turystykę, 
rekreacje i integracje 

Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na wsparcie kultury, edukacji, 
turystyki, sportu, miejsc rekreacji i integracji lokalnej 

Operacja ma wpływ na: 
1. 3 i więcej czynników  – 5 PKT 
2. 2 czynniki – 2 PKT 
3. 1 czynnik –0 PKT 

3. Status obiektu Operacja dotyczy obiektu zabytkowego lub wyznaczonej strefy ochrony 
konserwatorskiej 

Operacja dotoczy obiektu zabytkowego lub wyznaczonej strefy 
ochrony konserwatorskiej: 
1. Tak – 10 PKT 
2. Nie – 0 PKT 

 
4. 

Innowacyjność 
operacji 

Operacja ma charakter innowacyjny zgodnie z definicją opisaną w LSR Operacja jest innowacyjna 
1.W skali ponadlokalnej (obszar LGD) – 5 PKT 
2. Na terenie gminy –2 PKT 
3. Operacja nie jest innowacyjna – 0 PKT  

5. Doświadczenie 
wnioskodawcy 

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji działań o charakterze 
podobnym do operacji, którą zamierza realizować 

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji:  
1. przynajmniej jednego projektu  finansowanego ze środków 
zewnętrznych– 2 PKT 
2. działań o podobnym charakterze  – 1 PKT 
3. Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji podobnych 
operacji – 0 PKT 

6.  
Inicjatywa oddolna 
 

W ramach kryterium badane będzie czy projekt powstał z inicjatywy oddolnej 
mieszkańców, czy będzie miał wpływ na pobudzenie aktywności mieszkańców i 
wzmocnienie ich więzi z miejscem zamieszkania. 
Usunąć? 
 

1. Projekt powstał z inicjatywy oddolnej mieszkańców (załączono dokument 
potwierdzający)         – 5 PKT 
2. Brak jest dokumentu potwierdzającego – 0 PKT 

7. Promocja Kryterium określa czy w ramach operacji wnioskodawca przewidział 
stworzenie/zakup materiałów oznakowanych logo LGD "Barcja"   
 

Operacja zakłada wykorzystanie logo LGD "Barcja" 
1.Tak – 2 PKT 
2. Nie – 0 PKT 



8. 

Zadanie inwestycyjne Kryterium premiuje operacje inwestycyjne 

W ramach operacji zrealizowane zostanie zadanie inwestycyjne 
1.Tak – 10 PKT 
2. Nie – 0 PKT 
 

9. Dostosowanie do 
potrzeb osób 
niepełnosprawnych 
 
 

Premiowane będą operacje, w ramach których powstała infrastruktura 
dostosowana będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych lub wnioskodawca 
zagwarantuje udział osób niepełnosprawnych.  

 

Powstała infrastruktura jest dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 
1.Tak – 6 PKT 
2. Nie – 0 PKT 

10. Korzystanie ze 

wsparcia Biura LGD 

„Barcja” 

 

Kryterium bada czy wnioskodawca korzystał ze wsparcia biura LGD w postaci 
konsultacji i udział wnioskodawcy w organizowanych szkoleniach 

Wnioskodawca korzystał ze wsparcia Biura LGD „Barcja”: 
1. Wnioskodawca brał udział w szkoleniach i korzystał z indywidualnych 
konsultacji w siedzibie LGD – 10 PKT 
2. Wnioskodawca brał udział w szkoleniach lub korzystał z indywidualnych 
konsultacji w siedzibie LGD  - 5 PKT 
3.Wnioskodawca nie korzystał z pomocy merytorycznej przy wypełnianiu 
wniosku – 0 PKT 

 
  



3. ZAKRES TEMATYCZNY PROW: WZMOCNIENIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PRZEZ PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W 
ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH, TAKŻE Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH; 

KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM PUNKTACJA 

1. Edukacja 
 

Operacja zakłada realizacje projektów edukacyjnych dla mieszkańców obszaru objętego strategią W ramach operacji zrealizowane zostanie przynajmniej 1 
wydarzenie edukacyjne, w którym weźmie udział 
minimum 15 osób: 
1.TAK – 5 PKT 
2. NIE – 0 PKT 

2. Zakres operacji Kryterium określa czy  zakres operacji dotyczy ochrony środowiska i zmian klimatycznych.  
Realizacja operacji przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców 

Zakres operacji dotyczy ochrony środowiska i zmian 

klimatycznych: 

1. Tak – 10 PKT? 

2.  Nie – 0 PKT 

3. Aktywizacja grup 
defaworyzowanych:  
 
 

Operacja zakłada aktywizację grup defaworyzowanych wskazanych w LSR:  
- osoby pow.50 r. ż, 
- osoby do 30 r. ż.  
- bezrobotni, 

Operacja jest skierowana na zaspokojenie potrzeb grup 
defaworyzowanych, wskazanych w LSR: 
1.Co najmniej 2 grup defaworyzowanych 5 PKT 
2. Przynajmniej 1 grupy defaworyzowanej 2 PKT 
3. operacja nie jest skierowana do przedstawicieli  grup 
defaworyzowanych – 0 PKT 

4. Doświadczenie 
wnioskodawcy 

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji działań o charakterze podobnym do operacji, 
którą zamierza realizować 

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji:  
1. przynajmniej jednego projektu  finansowanego ze 
środków zewnętrznych– 5 PKT 
2. działań o podobnym charakterze  – 2 PKT 
3. Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji 
podobnych operacji – 0 PKT 

5. Innowacyjność 
operacji 

Operacja ma charakter innowacyjny zgodnie z definicją opisaną w LSR Operacja jest innowacyjna 
1.W skali ponadlokalnej (obszar LGD) – 5 PKT 
2. Na terenie gminy –2 PKT 
3. Operacja nie jest innowacyjna – 0 PKT 

6. Promocja LGD Kryterium określa czy w ramach operacji wnioskodawca zakłada wykorzystanie logo LGD na stronie 
internetowej, portalu społecznościowym czy w publikacjach. 

Operacja zakłada wykorzystanie logo LGD "Barcja" 

1. Na stronie internetowej/portalu społecznościowym i 

publikacji – 5 PKT 

2.  Na stronie internetowej/ portalu społecznościowym lub 

publikacji – 2 PKT 

3. Brak wykorzystania logo LGD Barcja – 0 PKT 

7.  
Obszar realizacji 

Kryterium określa miejsce realizacji operacji. W celu uzyskania punktów konieczna jest fizyczna 
realizacja na obszarze co najmniej 2 gmin. 

Operacja będzie realizowana na terenie min. 2 gmin 
1.Tak – 5 PKT 



operacji 2. Nie – 0 PKT 

8. Wysokość 
wnioskowanej 
kwoty pomocy 

Kryterium premiuje wnioski o przeciętnej wartości przewidzianej w LSR. 
Usunąć? 

Wnioskowana kwota pomocy mieści się w przedziale: 

● Powyżej 15 000 do 25 000 zł  - 5 PKT 

● od 5000 do 15 000 zł – 2 PKT 

● Powyżej  25 000 zł– 0 PKT 

9.  
Rodzaj 
wnioskodawcy 
 

Kryterium bada czy wnioskodawcą jest podmiot inny niż jednostka sektora finansów publicznych.  
 

 Wnioskodawcą jest: 

● Podmiot inny niż jednostka sektora finansów 

publicznych – 5 PKT 

● Jednostka sektora finansów publicznych – 0 PKT 

10.  Korzystanie ze 

wsparcia Biura 

LGD „Barcja”  

 

Kryterium bada czy wnioskodawca korzystał ze wsparcia biura LGD w postaci konsultacji i udział 
wnioskodawcy w organizowanych szkoleniach 

Wnioskodawca korzystał ze wsparcia Biura LGD „Barcja”: 
1. Wnioskodawca brał udział w szkoleniach i korzystał z 
indywidualnych konsultacji w siedzibie LGD – 10 PKT 
2. Wnioskodawca brał udział w szkoleniach lub korzystał z 
indywidualnych konsultacji w siedzibie LGD  - 5 PKT 
3.Wnioskodawca nie korzystał z pomocy merytorycznej 
przy wypełnianiu wniosku – 0 PKT 

 

  



4. ZAKRES TEMATYCZNY PROW: PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH 

KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM PUNKTACJA 

1. Wykorzystanie  
lokalnych zasobów 
 

Operacja wykorzystuje lokalne zasoby ludzkie, kulturowe, historyczne lub przyrodnicze Operacja zakłada wykorzystanie zasobów lokalnych: 
1.Dwóch lub więcej zasobów – 5 PKT  
2. Jednego zasobu – 2 PKT  
3.Operacja nie zakłada wykorzystania żadnego lokalnego 
zasobu – 0 PKT 

2. Aktywizacja grup 
defaworyzowanych:  
 
 

Operacja zakłada aktywizację grup defaworyzowanych wskazanych w LSR:  
- osoby pow.50 r. ż, 
- osoby do 30 r. ż.  
- bezrobotni, 

Operacja jest skierowana na zaspokojenie potrzeb grup 
defaworyzowanych, wskazanych w LSR: 
1.Co najmniej 2 grup defaworyzowanych 5 PKT 
2. Przynajmniej 1 grupy defaworyzowanej 2 PKT 
3. operacja nie jest skierowana do przedstawicieli  grup 
defaworyzowanych – 0 PKT 

3. Wspólna promocja 

 

Badane jest czy operacja przewiduje działania w zakresie promocji obszaru minimum 2 
gmin objętych LSR 

W ramach operacji promowany będzie obszar min. 2 
gmin: 
1. Tak – 5 PKT 
2. Nie – 0 PKT  

4. Doświadczenie 
wnioskodawcy 

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji działań o charakterze podobnym do 
operacji, którą zamierza realizować 

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji:  
1. przynajmniej jednego projektu  finansowanego ze 
środków zewnętrznych– 5 PKT 
2. działań o podobnym charakterze  – 2 PKT 
3. Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji 
podobnych operacji – 0 PKT 

5. Promocja LGD Kryterium określa czy w ramach operacji wnioskodawca zakłada wykorzystanie logo LGD 
na stronie internetowej, portalu społecznosciowym czy w publikacjach. 

Operacja zakłada wykorzystanie logo LGD "Barcja" 

● Na stronie internetowej/portalu społecznościowym i 

publikacji – 5 PKT 

● Na stronie internetowej/ portalu społecznościowym lub 

publikacji – 2 PKT 

● Brak wykorzystania logo LGD Barcja- 0 PKT 

6. Innowacyjność operacji Operacja ma charakter innowacyjny zgodnie z definicją opisaną w LSR Operacja jest innowacyjna 
1.W skali ponadlokalnej (obszar LGD) – 5 PKT 
2. Na terenie gminy –2 PKT 
3. Operacja nie jest innowacyjna – 0 PKT 

7. Zakres operacji  Kryterium bada czy w ramach operacji zostanie wydana publikacja promująca lokalne 
zasoby i obszar objęty LSR. Publikacja może mieć formę papierową lub elektroniczną w 

Operacja dotyczy wydania publikacji promujących lokalne 

zasoby: 



postaci broszury lub albumu, a także materiału foto i video. ● TAK- 10 PKT 

● NIE -   0 PKT 
 

8. Rodzaj wnioskodawcy 
 

Kryterium bada czy wnioskodawcą jest podmiot inny niż jednostka sektora finansów 
publicznych.  
 

 Wnioskodawcą jest: 

● Podmiot inny niż jednostka sektora finansów publicznych 

– 5 PKT 

● Jednostka sektora finansów publicznych – 0 PKT 

9. Wysokość wnioskowanej 
kwoty pomocy 

Kryterium premiuje wnioski o przeciętnej wartości przewidzianej w LSR 
Usunąć? 

Wnioskowana kwota pomocy mieści się w przedziale: 
1. powyżej 15 000 do 25 000 zł  - 5 PKT 
2. od 5000 do 15 000 zł – 2 PKT 
3. powyżej  25 000 zł– 0 PKT 

10.  Korzystanie ze 

wsparcia Biura 

LGD „Barcja”  

 

Kryterium bada czy wnioskodawca korzystał ze wsparcia biura LGD w postaci 
konsultacji i udział wnioskodawcy w organizowanych szkoleniach 

Wnioskodawca korzystał ze wsparcia Biura LGD „Barcja”: 
1. Wnioskodawca brał udział w szkoleniach i korzystał z 
indywidualnych konsultacji w siedzibie LGD – 10 PKT 
2. Wnioskodawca brał udział w szkoleniach lub korzystał z 
indywidualnych konsultacji w siedzibie LGD  - 5 PKT 
3.Wnioskodawca nie korzystał z pomocy merytorycznej 
przy wypełnianiu wniosku – 0 PKT 

 

  



5. ZAKRES TEMATYCZNY PROW: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE WIEJSKIM OBJĘTYM STRATEGIĄ ROZWOJU LOKALNEGO POPRZEZ 
PODEJMOWANIE LUB ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM PUNKTACJA 

1. 
Zatrudnienie osób z 

grup 
defaworyzowanych 

Aby uzyskać punkty w ramach kryteriów konieczne jest utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy 
dla osoby z grupy defaworyzowanej (osoby pow. 50 roku życia, osoby do 30 r. ż., bezrobotni).  
W przypadku gdy miejsce pracy tworzone jest w ramach samozatrudnienia dla osoby 
bezrobotnej konieczne jest przedłożenie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy wydanego 
nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.  

W ramach operacji powstanie miejsce pracy dla osoby z grupy 
defaworyzowanej: 
1.Tak – 5 PKT 
2. Nie – 0 PKT 

2. 
Charakter 

podejmowanej 
działalności 

Kryterium bada czy operacja przyczynia się do promocji obszaru i rozwoju turystyki LGD 
„Barcja”. Kryterium uważa się za spełnione jeżeli główny przedmiot działalności zakłada 
stworzenie lub rozwój produktu/usługi promującej obszar. Mogą to być między innymi: branża 
turystyczna, produkty lokalne (zgodne z definicją kryt. 3), usługi mające na celu promocje 
terenu objętego LSR, krajobrazów i atrakcji turystycznych. 

Operacja przyczynia się do promocji obszaru i rozwoju 
turystyki: 
1.Tak – 5 PKT 
2. Nie – 0 PKT 

3. 

Wykorzystanie 
lokalnych produktów 

i usług 

Kryterium bada czy planowana działalność gospodarcza wykorzystuje usługi i produkty lokalne 
wytwarzane na obszarze LGD 
Za produkt lokalny uważa się produkt związany z historią obszaru danej gminy, z którym 
utożsamiają się mieszkańcy danego obszaru, w tym rękodzieło. Produkt lokalny to także 
produkt, który dla mieszkańców danego regionu jest codzienny, pospolity, natomiast dla osób z 
zewnątrz stanowi cos wyjątkowego i specyficznego 
Za usługę lokalną należy rozumieć usługę dostępną i wykonywaną na obszarze objętym Lokalną 
Strategią Rozwoju LGD „Barcja”. 
Wykorzystanie zarówno produktu jak i usługi lokalnej powinno być bezpośrednio związane z 
przedmiotem działalności i oferowanymi produktami/usługami. W uzasadnionych przypadkach 
powinno zostać udokumentowane poprzez załączenie dokumentu potwierdzającego chęć 
nawiązania współpracy z danym przedsiębiorcą. 
 

Wykorzystanie lokalnych usług i produktów wytwarzanych na 
obszarze LGD 
1. operacja wykorzystuje produkty lokalne - 5 PKT 
2. Operacja wykorzystuje lokalne usługi - 2 PKT 
3. Kryterium niespełnione  - 0 PKT 

4. Ochrona środowiska 
 

Badany jest rodzaj działalności i udział kosztów operacji dotyczący rozwiązań korzystnych dla 
środowiska naturalnego.  
Branża Eko – Kryterium uważa się też za spełnione jeżeli zakupione maszyny i urządzenia będą 
wykorzystywane do świadczenia usług przyczyniających się do polepszenia stanu środowiska 
naturalnego.    
 
Budżet operacji przewiduje co najmniej 10% kosztów dotyczących rozwiązań korzystnych dla 
środowiska. Za rozwiązania korzystne należy rozumieć między innymi: zastosowanie 
odnawialnych źródeł energii, rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię cieplną, 
pojazdy elektryczne i hybrydowe typu plug-in.  

Budżet operacji przewiduje zastosowanie rozwiązań 
korzystnych dla środowiska naturalnego: 
1. powyżej 15% budżetu – 5 PKT 
2. 5-15% budżetu – 2 PKT 
3. poniżej 5% budżetu – 0 PKT 
% 3pkt 
5% 



 

5. Innowacyjność 
operacji 

Operacja ma charakter innowacyjny zgodnie z definicją opisaną w LSR. Operacja jest innowacyjna 
1.W skali ponadlokalnej (obszar LGD) – 5 PKT 
2. Na terenie gminy –2 PKT 
3. Operacja nie jest innowacyjna – 0 PKT 

6. 

Miejsce 
zameldowania lub 

siedziby 
wnioskodawcy  

W przypadku wnioskodawców planujących podjęcie działalności gospodarczej badane jest 
udokumentowanie miejsca zameldowania wg. Zaświadczenia wydanego przez właściwy Urząd 
Gminy w okresie co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 
W przypadku przedsiębiorców ocenie podlega  adres stałego miejsca wykonywania działalności 
na obszarze objętym LSR, w okresie co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o 
przyznanie pomocy badane na podstawie informacji zawartych w Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej lub innych rejestrach. 

Wnioskodawca udokumentował miejsce zameldowania lub 
adres stałego miejsca wykonywania działalności na obszarze 
LGD:  
1. Wnioskodawca posiada miejsce zameldowania lub stałe 
miejsce wykonywania działalności na obszarze LGD w okresie co 
najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o 
przyznanie pomocy            – 5 PKT 
2. … krócej niż 12 miesięcy  – 0 PKT 

7.  
Kompletność 

wniosku i 
załączników 

Ocenie podlega kompletność wniosku i załączników. Jeżeli do oceny wniosku zgodnie z 
Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju konieczne było 
wezwanie wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień lub dokumentów operacja uzyskuje 0 pkt. w 
danym kryterium 

Biuro LGD ”Barcja” wezwało wnioskodawcę do złożenia 
wyjaśnień lub dokumentów: 
● Tak – 0 PKT 
 ● Nie – 5 PKT 
 

8.  Doświadczenie 
wnioskodawcy 

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji działań o charakterze podobnym do operacji, 
którą zamierza realizować. 

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji:  
1. przynajmniej jednego projektu  finansowanego ze środków 
zewnętrznych– 2 PKT 
2. działań o podobnym charakterze  – 1 PKT 
3. Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji 
podobnych operacji – 0 PKT 

9.  Cele i wskaźniki W ramach kryterium badane jest czy we wniosku o przyznanie pomocy wpisano cele oraz 
wskaźniki produktu opisane w rozdziale V Cele i wskaźniki Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Wskazane we wniosku cele i wskaźniki są zgodne z zapisami 
LSR: 
1.Tak – 2 PKT 
2. Nie – 0 PKT 



10.   Korzystanie ze 

wsparcia Biura 

LGD „Barcja”  

 

Kryterium bada czy wnioskodawca korzystał ze wsparcia biura LGD w postaci konsultacji i udział 
wnioskodawcy w organizowanych szkoleniach. Udział w szkoleniach badany jest na podstawie 
listy obecności ze szkoleń prowadzonych przez LGD. W celu uzyskania punktów za udział w 
konsultacjach podczas rozmowy z pracownikiem LGD należy przedłożyć wniosek o przyznanie 
pomocy i biznesplan wypełniony co najmniej w części: Zakres rzeczowo-finansowy operacji, 
Projekcja finansowa dla operacji, Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-
finansowym operacji.  

Wnioskodawca korzystał ze wsparcia Biura LGD „Barcja”: 
1. Wnioskodawca brał udział w szkoleniach i korzystał z 
indywidualnych konsultacji w siedzibie LGD – 10 PKT 
2. Wnioskodawca brał udział w szkoleniach lub korzystał z 
indywidualnych konsultacji w siedzibie LGD  - 5 PKT 
3.Wnioskodawca nie korzystał z pomocy merytorycznej przy 
wypełnianiu wniosku – 0 PKT 

 


