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PROCEDURAUSTALANIA KRYTERIÓW 

WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY DLA OPERACJI WŁASNYCH, 

GRANTOWYCH ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD 
 

I. CEL PROCEDURY: 

§ 1 

Celem Procedury jest określenie sposobu ustalania kryteriów wyboru dla operacji własnych, 

grantowych oraz realizowanych przez podmioty inne niż LGD. 

 
Kryteria wyboru wniosków przyjmowane są łącznie z LSR przez Zarząd LGD. Kryteria wyboru 

zostały opracowane przez Biuro i Zarząd LGD na podstawie diagnozy i analizy SWOT i 

skonsultowane z Zespołem Partycypacyjnym oraz lokalną społecznością za pomocą strony 

internetowej LGD oraz podczas spotkań i konsultacji projektu LSR. Szczegółowe wytyczne, na 

podstawie, których ustalano kryteria zawiera rozdział VI LSR. Dla każdego kryterium ustalono 

minimalny próg punktowy, jaki musi spełniać wniosek, aby mógł być wybrany do finansowania. 

Kierowano się w tym przypadku określonymi kryteriami, które muszą być spełnione, ważnymi z 

punktu widzenia LGD dla realizacji określonego celu, a wynikającymi z analizy SWOT i 

diagnozy obszaru.  

 

II. PRZEBIEG PROCEDURY: 

§ 3 

1. Kryteria wyboru wniosków przyjmowane są przez Zarząd LGD.  

2. Zarząd LGD dokonuje zmian kryteriów wyboru, na wniosek:  

1) Rady,  

2) co najmniej 10% członków LGD,  

3) z własnej inicjatywy.  

3. Zarząd dokonuje zmian kryteriów wyboru operacji na podstawie wezwań Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,  

4. Wniosek o którym mowa w § 3 ust.2 w zakresie dokonania zmiany kryteriów musi być 

złożony do Zarządu w formie pisemnej i zawierać:  

1) uzasadnienie proponowanych zmian,  

2) określenie wpływu na osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników produktu, rezultatu 

i oddziaływania.  

5. Do wniosku, o którym mowa w § 3 ust.2, wnioskodawca załącza:  

1) propozycje kryteriów, które: posiadają metodologię wyliczania, są mierzalne albo 

zawierają szczegółowy opis wyjaśniający sposób oceny wskazujący wymagania 

konieczne do spełnienia danego kryterium, niebudzące wątpliwości interpretacyjnych, 

posiadają dodatkowe opisy, definicje oraz sposób przyznawania wag nie budzi 

wątpliwości;  

2) uzasadnienie każdego proponowanego kryterium  

 

§ 4 

1. Kryteria wyboru operacji zaproponowane we wniosku, o którym mowa w § 3 ust.2, przed 

posiedzeniem, na którym są przyjmowane, poddawane są konsultacjom:  

1) na forum Zarządu lub konsultacją z członkami Rady,  

2) ze społecznością lokalną.  

2. Konsultacje, o których mowa powyżej, Biuro ogłasza na stronie internetowej prowadzonej 

przez Stowarzyszenie co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem Zarządu, na którym 

podejmowana jest uchwała w sprawie przyjęcia zmienionych kryteriów wyboru operacji.  
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3. Przed podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zmienionych kryteriów wyboru operacji 

Zarządowi przedstawiane są wyniki przeprowadzonych konsultacji zawierające w 

szczególności: 

1) sposób i termin ogłoszenia konsultacji,  

2) zestawienie uwag do proponowanych kryteriów ze wskazaniem imienia i nazwiska lub 

nazwy zgłaszającego.  

 

§ 5 

 
1. Podmiotom uczestniczącym w konsultacjach, o których mowa powyżej, wysyłana jest 

informacja o przyjętych kryteriach wyboru operacji.  

2. Informacja o przyjętych kryteriach wyboru operacji publikowana jest na stronie 

Internetowej stowarzyszenia.  

§ 6 

 

1. Zmienione kryteria wyboru obowiązują dla Konkursów ogłaszanych przez Zarząd po podjęciu 

uchwały o zmianie kryteriów. 
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Załączniki nr 1 do Procedury ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany 

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

KRYTERIA FORMALNE 

KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM 

1. Wniosek o dofinansowanie operacji złożony został we 
właściwym terminie i w odpowiedzi na właściwy konkurs 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o  przyznanie pomocy w 
terminie oraz w odpowiedzi na właściwy konkurs 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

2. Zakres operacji jest zgodny z zakresem tematycznym, który 
został wskazany w ogłoszeniu o naborze 

Ocenie podlega, czy zakres objęty planowaną operacją, zgodny jest z zakresem 
tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

3. Czy operacja będzie realizowana na obszarze objętym LSR Ocenie podlega miejsce realizacji operacji  Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

4.  Czy adres zamieszkania, siedziby lub oddziału wnioskodawcy 
znajduje się na obszarze objętym LSR 

Ocenie podlega miejsce zamieszkania, siedziby lub oddziału wnioskodawcy w 
oparciu o oświadczenia i dane zgłoszone w stosownych rejestrach.. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

KRYTERIUM ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR I PROW 2014-2020 

1. Operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju Ocenie podlega, czy operacja zakłada realizację celów głównych i 
szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

2. Operacja jest zgodna z PROW 2014-2020 
 

Ocenie podlega, czy operacja jest zgodna z programem, w ramach którego jest 
planowana realizacja tej operacji 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM PUNKTACJA 

1. 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 – 5 PKT  
2.Nie – 0 PKT 

2. 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 

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

Operacja zakłada wykorzystanie logo LGD "Barcja"  
1.Tak – 3 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– 2 PKT 

PRZEDSIĘWZIĘCIE I: POPRAWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, SPORTOWO-REKREACYJNEJ I KULTURALNEJ,  

(maksymalna liczba punktów- 48 PKT, minimalna liczba punktów – 24 PKT) 
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  2. działań o podobnym charakterze – 1 PKT  
3. Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji podobnych 
operacji – 0 PKT 

5. 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 

6. 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 

7. 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 

8. 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 

9. 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 co najmniej wniosek 

wypełniony w polu Opis operacji i Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji. 

 

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

KRYTERIA FORMALNE 

KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM 

1. Wniosek o dofinansowanie operacji złożony został we 
właściwym terminie i w odpowiedzi na właściwy konkurs 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o  przyznanie pomocy 
w terminie oraz w odpowiedzi na właściwy konkurs 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

2. Zakres operacji jest zgodny z zakresem tematycznym, który 
został wskazany w ogłoszeniu o naborze 

Ocenie podlega, czy zakres objęty planowaną operacją, zgodny jest z 
zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

3. Czy operacja będzie realizowana na obszarze objętym LSR Ocenie podlega miejsce realizacji operacji  Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

4.  Czy adres zamieszkania, siedziby lub oddziału wnioskodawcy 
znajduje się na obszarze objętym LSR 

Ocenie podlega miejsce zamieszkania, siedziby lub oddziału 
wnioskodawcy w oparciu o oświadczenia i dane zgłoszone w stosownych 
rejestrach.. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

KRYTERIUM ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR I PROW 2014-2020 

1. Operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju Ocenie podlega, czy operacja zakłada realizację celów głównych i 
szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

2. Operacja jest zgodna z PROW 2014-2020 Ocenie podlega, czy operacja jest zgodna z programem, w ramach którego 
jest planowana realizacja tej operacji 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

PRZEDSIĘWZIĘCIE II: ZACHOWANIE   DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, HISTORYCZNEGO I PRZYRODNICZEGO 

 (maksymalna liczba punktów- 48 PKT minimalna liczba punktów – 24 PKT) 
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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. 

Zadanie inwestycyjne Kryterium premiuje operacje inwestycyjne 

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

6. 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 

7. 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 

8. 

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 
 

9. 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 co najmniej wniosek 
wypełniony w polu Opis operacji i Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji 

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

3. Aktywizacja grup 
defaworyzowanych: 

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

Operacja jest skierowana na zaspokojenie potrzeb grup 
defaworyzowanych, wskazanych w LSR:  

KRYTERIA FORMALNE 

KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM 

1. Wniosek o dofinansowanie operacji złożony został we 
właściwym terminie i w odpowiedzi na właściwy konkurs 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o  przyznanie pomocy w 
terminie oraz w odpowiedzi na właściwy konkurs 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

2. Zakres operacji jest zgodny z zakresem tematycznym, 
który został wskazany w ogłoszeniu o naborze 

Ocenie podlega, czy zakres objęty planowaną operacją, zgodny jest z 
zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

3. Czy operacja będzie realizowana na obszarze objętym LSR Ocenie podlega miejsce realizacji operacji  Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

4.  Czy adres zamieszkania, siedziby lub oddziału 
wnioskodawcy znajduje się na obszarze objętym LSR 

Ocenie podlega miejsce zamieszkania, siedziby lub oddziału wnioskodawcy w 
oparciu o oświadczenia i dane zgłoszone w stosownych rejestrach.. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

KRYTERIUM ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR I PROW 2014-2020 

1. Operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju Ocenie podlega, czy operacja zakłada realizację celów głównych i 
szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

2. Operacja jest zgodna z PROW 2014-2020 Ocenie podlega, czy operacja jest zgodna z programem, w ramach którego 
jest planowana realizacja tej operacji 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

PRZEDSIĘWZIĘCIE III: INICJATYWY NA RZECZ EDUKACJI RÓŻNYCH ŚRODOWISK SPOŁECZNYCH, W TYM GRUP DEFAWORYZOWANYCH ORAZ PODNOSZENIA KOMPETENCJI 

OSÓB ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE LSR (maksymalna liczba punktów- 48 PKT, minimalna liczba punktów – 24 PKT) 
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 - osoby do 30 r. ż. 
 - bezrobotni, 

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 
operacji 

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  
2. Nie – 0 PKT 

8. Rodzaj 
 wnioskodawcy 

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

Wnioskodawcą jest:  
1.Podmiot inny niż jednostka sektora finansów publicznych – 
5 PKT  
2.Jednostka sektora finansów publicznych – 0 PKT 

8. 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 co najmniej wniosek wypełniony w polu Opis operacji i Zestawienie 
rzeczowo-finansowe operacji 

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

 
KRYTERIA DOTYCZĄCE UTWORZENIA KONCEPCJI SMART VILLAGE 
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1. Powiązanie 
wnioskodawcy z 
obszarem objętym 
koncepcją Smart Village: 

Kryterium bada czy Wnioskodawca posiada siedzibę/oddział/ miejsce zamieszkania na 
obszarze objętym koncepcją Smart Village. W przypadku osób fizycznych badane jest 
udokumentowanie miejsca zameldowania wg. Zaświadczenia wydanego przez 
właściwy Urząd Gminy. W przypadku podmiotów prawnych (Stowarzyszenia, OSP, 
KGW itp…) ocenie podlega posiadanie siedziby podmiotu na obszarze objętym 
koncepcją na podstawie wypisów z odpowiednich rejestrów.  

Wnioskodawca posiada siedzibę/oddziała/ miejsce zamieszkania 
na obszarze objętym koncepcją SV. 
1. Tak – 5 PKT 
2. Nie – 0 PKT 

2. Partnerstwo w 
koncepcji Smart Village: 

Kryterium bada czy koncepcja SV będzie realizowana w partnerstwie z podmiotem z 
obszaru objętego tą koncepcją. Udział partnerów będzie badany na podstawie 
przedłożonych deklaracji o współpracy, które będą zawierały co najmniej:  
- dane identyfikacyjne partnera, 
- zakres współpracy, 
- podpis osób upoważnionych do reprezentacji partnera 

Liczba partnerów związanych z tworzeniem koncepcji Smart 
Village 
1. udział 3 lub więcej partnerów  – 8 PKT 
2.  udział 2 partnerów  – 4 PKT 
3.  udział 1 partnera – 1 PKT 

3. Udział różnych 
podmiotów w 
tworzeniu koncepcji SV: 
 
 

Kryterium sektorowość partnerów biorących udział w tworzeniu koncepcji SV. 
Kryterium badane na podstawie danych z wniosku o powierzenie grantu jak również 
deklaracji o współpracy. 

W tworzeniu koncepcji SV wezmą udział podmioty z różnych 
sektorów: 
1. 3 sektorów - 6 PKT 
2. 2 sektorów - 3 PKT 
3. 1 sektora – 1 PKT 

4. Potencjał organizacyjny 
potrzebny do 
opracowania koncepcji 
SV: 
 

Wnioskodawca posiada potencjał organizacyjny (doświadczenie w realizacji 
projektów, zasoby lub kwalifikacje) niezbędne do przygotowania koncepcji SV. 
Kryterium badane na podstawie dokumentów załączonych do wniosku (umowy o 
dofinansowanie projektu, wypis z odpowiedniego rejestru, statut, opisu wniosku o 
powierzenie grantu) 

Wnioskodawca wskazuje potencjał organizacyjny niezbędny do 
przygotowania koncepcji SV (doświadczenie, kwalifikacje, zasoby) 
1. TAK – 6 PKT 
2. NIE  – 0 PKT 

5. Jakość planowanego 
procesu przygotowania 
koncepcji SV z 
uwzględnieniem 
partycypacyjnego 
charakteru: 

Ocenie podlega liczba elementów wskazanych przez Wnioskodawcę we wniosku o 
powierzenie grantu w zakresie Smart Village. 
1)proces przygotowania koncepcji SV, 
2)partycypacyjny charakter tworzenia koncepcji (udziału lokalnej społeczności, roli 
sołtysa, czy też rady sołeckiej w planowanym procesie), 
3)uproszczona analiza SWOT obszaru objętego koncepcję SV, 
4)plan włączenia społeczności w późniejszą realizację koncepcji SV, 
5) lista projektów, które składać się będą na realizację koncepcji SV, zawierających 
komponent cyfrowy lub środowiskowy lub klimatyczny: 
 

Liczba elementów wskazanych przez wnioskodawcę w opisie: 
1)proces przygotowania koncepcji SV, 
2)partycypacyjny charakter tworzenia koncepcji (udziału lokalnej 
społeczności, roli sołtysa, czy też rady sołeckiej w planowanym 
procesie), 
3)uproszczona analiza SWOT obszaru objętego koncepcję SV, 
4)plan włączenia społeczności w późniejszą realizację koncepcji 
SV, 
5) lista projektów, które składać się będą na realizację koncepcji 
SV, zawierających komponent cyfrowy lub środowiskowy lub 
klimatyczny: 
1.  1 element –  2 PKT 
2.  2 elementy  –  4 PKT 
3.  3 elementy –   6 PKT 
4. 4 elementy –   8 PKT 
5. 5 elementów – 10 PKT 

6. Obszar PGR: Kryterium bada czy miejscowości objęte koncepcją SV znajdują się na obszarze gdzie 
występują tereny PGR. Kryterium badane na podstawie wykazu miejscowości objętych 

Operacja realizowana będzie na obrzeże na którym występują 
tereny po PGR: 
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zlikwidowaniem Państwowych Gospodarstw Rolnych zamieszczonych na stronie 
www.gov.pl   

1. TAK– 7 PKT 
2. NIE  – 0 PKT 

7. 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 co najmniej wniosek wypełniony w polu Opis 
operacji i Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji 

Wnioskodawca korzystał ze wsparcia Biura LGD „Barcja”: 
 1. Wnioskodawca brał udział w szkoleniach lub korzystał z 
indywidualnych konsultacji w siedzibie LGD – 6 PKT  
2. Wnioskodawca nie korzystał z pomocy merytorycznej przy 
wypełnianiu wniosku – 0 PKT 

http://www.gov.pl/
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4. ZAKRES TEMATYCZNY PROW: PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH 

 

 

 

KRYTERIA FORMALNE 

KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM 

1. Wniosek o dofinansowanie operacji złożony został we 
właściwym terminie i w odpowiedzi na właściwy konkurs 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o  przyznanie pomocy w 
terminie oraz w odpowiedzi na właściwy konkurs 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

2. Zakres operacji jest zgodny z zakresem tematycznym, który 
został wskazany w ogłoszeniu o naborze 

Ocenie podlega, czy zakres objęty planowaną operacją, zgodny jest z 
zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

3. Czy operacja będzie realizowana na obszarze objętym LSR Ocenie podlega miejsce realizacji operacji  Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

4.  Czy adres zamieszkania, siedziby lub oddziału wnioskodawcy 
znajduje się na obszarze objętym LSR 

Ocenie podlega miejsce zamieszkania, siedziby lub oddziału wnioskodawcy 
w oparciu o oświadczenia i dane zgłoszone w stosownych rejestrach.. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

KRYTERIUM ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR I PROW 2014-2020 

1. Operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju Ocenie podlega, czy operacja zakłada realizację celów głównych i 
szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

2. Operacja jest zgodna z PROW 2014-2020 Ocenie podlega, czy operacja jest zgodna z programem, w ramach którego 
jest planowana realizacja tej operacji 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

 

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  

PRZEDSIĘWZIĘCIE IV: PROMOCJA OBSZARU OBJETEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW I USŁUG LOKALNYCH  

(maksymalna liczba punktów- 48 PKT, minimalna liczba punktów – 24 PKT) 
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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 postaci broszury lub albumu, a także materiału foto i video. 

Operacja dotyczy wydania publikacji promujących lokalne 

zasoby: 

● 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 

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 co najmniej wniosek 
wypełniony w polu Opis operacji i Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji/ 
Szczegółowy opis zadań (w przypadku grantów). 

Wnioskodawca korzystał ze wsparcia Biura LGD 
„Barcja”:  
1. Wnioskodawca brał udział w szkoleniach lub 
korzystał z indywidualnych konsultacji w siedzibie 
LGD – 3 PKT 
 2. Wnioskodawca nie korzystał z pomocy 
merytorycznej przy wypełnianiu wniosku – 0 PKT 
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5. ZAKRES TEMATYCZNY PROW: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE WIEJSKIM OBJĘTYM STRATEGIĄ ROZWOJU LOKALNEGO POPRZEZ 
PODEJMOWANIE LUB ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

KRYTERIA FORMALNE 

KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM 

1. Wniosek o dofinansowanie operacji złożony został we 
właściwym terminie i w odpowiedzi na właściwy konkurs 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o  przyznanie pomocy w terminie 
oraz w odpowiedzi na właściwy konkurs 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

2. Zakres operacji jest zgodny z zakresem tematycznym, 
który został wskazany w ogłoszeniu o naborze 

Ocenie podlega, czy zakres objęty planowaną operacją, zgodny jest z zakresem 
tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

3. Czy operacja będzie realizowana na obszarze objętym LSR Ocenie podlega miejsce realizacji operacji  Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

4.  Czy adres zamieszkania, siedziby lub oddziału 
wnioskodawcy znajduje się na obszarze objętym LSR 

Ocenie podlega miejsce zamieszkania, siedziby lub oddziału wnioskodawcy w 
oparciu o oświadczenia i dane zgłoszone w stosownych rejestrach.. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

KRYTERIUM ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR I PROW 2014-2020 

1. Operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju Ocenie podlega, czy operacja zakłada realizację celów głównych i szczegółowych 
LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

2. Operacja jest zgodna z PROW 2014-2020 Ocenie podlega, czy operacja jest zgodna z programem, w ramach którego jest 
planowana realizacja tej operacji 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

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). Kryterium badane jest na podstawie informacji zawartych we 
wniosku o przyznanie pomocy i opisu projektu. Przynależność do grup de 
faworyzowanych w przypadku samozatrudnienia „do 30 roku życia” i „po 50 roku 
życia” będzie weryfikowane na dzień złożenia WoPP. 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 lub załączenie własnego 
oświadczenia o posiadaniu statusu bezrobotnego/-ej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 
Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

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

PRZEDSIĘWZIĘCIE V: Stworzenie warunków do powstawania i zachowania istniejących miejsc pracy z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań 

(maksymalna liczba punktów- 48 PKT, minimalna liczba punktów – 24 PKT) 
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2. 
Charakter 
podejmowanej 
działalności 

Kryterium bada czy operacja przyczynia się do promocji obszaru i rozwoju turystyki na 
obszarze LGD „Barcja”. Kryterium uważa się za spełnione jeżeli główny przedmiot 
działalności zakłada stworzenie lub rozwój produktu/usługi promującej obszar LGD. 

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

3. 

Ochrona 
środowiska 

Badany jest rodzaj działalności i udział kosztów operacji dotyczący rozwiązań 
korzystnych dla środowiska naturalnego. „Branża Eko” (Rodzaj działalności) – 
Kryterium uważa się za spełnione jeżeli zakupione maszyny i urządzenia będą 
wykorzystywane do świadczenia usług przyczyniających się do polepszenia stanu 
środowiska naturalnego. „Budżet 10%” 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, przydomowe oczyszczalnie ścieków 

Realizacja operacji wpływa na ochronę środowiska:  
1. Budżet 10% i Branża EKO – 5 PKT  
2. Budżet 10% lub Branża EKO – 2 PKT 
3. Kryterium niespełnione – 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. 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 

6. 
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. 

Wniosek i załączniki są kompletne i Biuro LGD nie 
musiało wzywać wnioskodawcy do uzupełnień:  
1. Tak – 5 PKT  
1. Nie – 0 PKT 

7.  

Wykorzystanie 
produktów 
lokalnych 

Kryterium bada czy planowana działalność gospodarcza wykorzystuje 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. Wykorzystanie produktu powinno być bezpośrednio związane z 

Wykorzystanie produktów lokalnych wytwarzanych na 
obszarze LGD: 
1. operacja wykorzystuje produkty lokalne - 5 PKT 
2. Kryterium niespełnione - 0 PKT 
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przedmiotem działalności i oferowanymi produktami/usługami. W uzasadnionych 
przypadkach powinno zostać udokumentowane poprzez załączenie dokumentu 
potwierdzającego chęć nawiązania współpracy z danym przedsiębiorcą 

8.  

Cele i wskaźniki 

W ramach kryterium badane jest czy we wniosku o przyznanie pomocy i Opisie 
projektu wpisano cele oraz wskaźniki produktu zawarte w Planie Działania dla 
przedsięwzięcia: Stworzenie warunków do powstawania i zachowania istniejących 
miejsc pracy z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań. 

Wskazane we wniosku cele i wskaźniki są zgodne z 
zapisami LSR:  
1.Tak – 5 PKT  
2. Nie – 0 PKT 

9.  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 

10.  Dotychczasowe 
korzystanie ze 
wsparcia 
finansowego 

Badane jest czy wnioskodawca w roku złożenia WoPP oraz dwóch poprzedzających go 
latach otrzymał sumaryczną pomoc de minimis w kwocie poniżej 150 000 zł. Kryterium 
weryfikowane będzie na podstawie danych w Systemie Udostępniania Danych o 
Pomocy Publicznej dostępnych na stronie Internetowej sudop.uokik.gov.pl 

Pomoc de minimis otrzymana w roku złożenia WoPP oraz 
dwóch poprzedzających go latach:  
1. 0 zł – 3 PKT  
2. Powyżej 0 zł. – 150 000 zł – 1 PKT  
3. Powyżej 150 000 zł – 0 PKT 

11.  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 co najmniej wniosek wypełniony w polu B.III.3 Opis operacji i kod 
PKD w sekcji BII. A także biznesplan wypełniony w części: Zakres rzeczowo-finansowy 
operacji, Projekcja finansowa dla operacji. 

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

 


