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LOKALNE KRYTERIA WYBORU
CEL GŁÓWNY:1
PRZEDSIĘWZIĘCIE: Kreatywny samorząd, aktywne organizacje i mieszkańcy tworzą spójną i widoczną ofertę obszaru  LSR
CEL SZCZEGÓŁOWY:1.2
Lp. Kryterium: Opis: Punktacja: Źródło weryfikacji:
1.  Gotowość wnioskodawcy do realizacji

operacji
Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się:

1. W przypadku operacji o charakterze remontowo-
budowlanym, załączenie do wniosku o dofinansowanie 
poniższych dokumentów:

- kosztorys inwestorski oraz ostateczna decyzja o 
pozwoleniu na budowę
lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych wraz 
z załącznikami, w tym rysunkami technicznymi (jeśli 
dotyczy) z potwierdzeniem właściwego organu, że nie 
wniósł sprzeciwu lub oświadczenie Wnioskodawcy, że w 
terminie 30 dni właściwy organ nie wniósł sprzeciwu.
2. W przypadku innych operacji, załączenie do wniosku o 
dofinansowanie poniższych dokumentów:
- min. 3 porównywalne oferty na poszczególne koszty 
zawarte we wniosku o dofinansowanie
Przedstawione oferty cenowe powinny zawierać takie 
elementy jak:

 wskazanie sprzedawcy/usługodawcy;
 przedmiot zakupu/usługi;
 podstawowe parametry techniczne 

sprzętu/charakterystykę usługi;
 cenę netto oraz brutto, stawkę lub kwotę podatku 

VAT.

W przypadku gdy operacja dotyczy zarówno robót 
remontowo budowlanych jak i innych działań np. zakup 
usług, produktów, urządzeń, Wnioskodawca ma obowiązek 
załączenia dokumentów wskazanych w punkcie 1 i 2. 

5 pkt operacja przygotowana do realizacji

0 pkt operacja nieprzygotowana do realizacji

Maksymalna suma uzyskanych punktów: 
5 pkt

Wniosek o 
dofinansowanie i 
załączniki do wniosku 
zgodnie z opisem 
kryterium
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 W przypadku nie dołączenia przez Wnioskodawcę któregoś 
z w/w dokumentów (w przypadku gdy dotyczą 
Wnioskodawcy), operacja nie będzie traktowana przez LGR 
jako przygotowana do realizacji.

2. Doświadczenie wnioskodawcy w 
realizacji projektów finansowanych ze 
źródeł zewnętrznych w ostatnich 3 
latach

Oceniane będzie doświadczenie wnioskodawcy jako leadera
(Beneficjenta)  w  realizacji  projektów  z  udziałem
finansowania  zewnętrznego,  w  tym Unii  Europejskiej.  W
przypadku uzyskania wsparcia zewnętrznego, w tym z UE,
partner  nie  jest  stroną  umowy  i  tym  samym  nie  może
wykazać  się  żadnym  formalnym  stosunkiem  prawnym
pomiędzy  nim  a  donatorem  środków  zewnętrznych.  Tym
samym  doświadczenie  Wnioskodawcy  jako  partnera  w
projekcie  nie  będzie  kwalifikowało  się  do  przyznania
punktów w tym kryterium. 

Nie przyznanie punktów będzie również dotyczyło:

- dopłat bezpośrednich 

- płatności rolno-środowiskowych w ramach PROW 2007-
2013 

- kredytów/pożyczek

Liczba zrealizowanych (rozliczonych) projektów 
w ostatnich 3 latach kalendarzowych do momentu
złożenia wniosku: 

2 pkt - 3 i więcej zrealizowanych projektów
1 pkt - od 1 do 2 zrealizowanych projektów  
0 pkt- brak doświadczenia  

Maksymalna suma uzyskanych punktów: 
2 pkt

Dokument potwierdzający 
zatwierdzenie płatności 
końcowej zrealizowanego 
projektu (np. pismo, 
potwierdzenie przelewu)

3.  Racjonalność budżetu operacji Założenia operacji  są prawidłowe jeżeli  charakteryzują się
spójnością działań do kosztów oraz prowadzą do osiągnięcia
celu operacji. Racjonalność budżetu to odpowiednie ujęcie i
uzasadnienie  kosztów  w  opisie  operacji,  zestawieniu
rzeczowo-finansowym  oraz  załącznikach  do  wniosku,  co
pomaga przy ocenie operacji jak i ich późniejszej realizacji.

Racjonalność  i  efektywność  planowanych
kosztów 0-2 pkt. 

Punkty z każdego poniższego kryterium sumują
się. 

1 pkt - Wnioskodawca wiarygodnie 
udokumentował wysokość planowanych kosztów 
(koszty są ujęte w planach, projektach, ofertach 
itp.)

1 pkt - Wnioskodawca wyjaśnił zasadność 
wszystkich wydatków (opis zadań ujętych w 
zestawieniu rzeczowo-finansowym) ponoszonych
w ramach operacji 

0 pkt -Zaplanowane koszty nie posłużą do 

Wniosek o dofinansowanie
wraz z załącznikami
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realizacji działań oraz osiągnięcia celu głównego 
operacji i/lub są niewystarczająco uzasadnione we
wniosku o dofinansowanie.

Maksymalna suma uzyskanych punktów: 
 2 pkt

4.  Siedziba i miejsce działania 
wnioskodawcy

Intencją  wnioskodawcy  jest  wspieranie  lokalnych
podmiotów  znających  specyfikę  i  potencjał  obszaru.
Preferowane  będą  operacje  realizowane  przez
wnioskodawców  mających  siedzibę  na  obszarze  działania
RLGD  i  jednocześnie  koncentrujących  tam  swoją
działalność.

10 pkt-  siedziba/oddział oraz działalność na 
terenie obszaru objętego LSR 

5 pkt – siedziba/oddział poza terenem LSR, 
działalność na terenie obszaru objętego LSR

-0 pkt -siedziba/oddział oraz działalność poza 
obszarem objętym LSR, 

Maksymalna suma uzyskanych punktów: 

10 pkt

Wniosek o dofinansowanie
oraz dokumenty rejestrowe
np. KRS, Baza TERYT.

5.  Doradztwo biura RLGD Preferuje się wnioskodawców korzystających z bezpłatnego 
doradztwa Biura RLGD, spotkań informacyjnych/szkoleń w 
zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie, jego 
zgodności z dokumentacją konkursową.

Doradztwo polega na pracy z dokumentami: wnioskiem 
i/lub załącznikami dotyczącymi ogłoszonego naboru 
wniosków.

3 pkt- Wnioskodawca osobiście lub przez 
pełnomocnika korzystał  z doradztwa RLGD 
(wizyta w biurze) na etapie przygotowywania 
wniosku o dofinansowanie

3 pkt-Wnioskodawca osobiście lub pełnomocnik 
uczestniczył w min. 1 szkoleniu/spotkaniu 
informacyjnym organizowanym przez RLGD z 
zakresu przygotowania wniosków o 
dofinansowanie

0 pkt- Wnioskodawca nie korzystał z żadnej z 
powyższym form informacji prowadzonych przez
biuro RLGD na etapie opracowywania wniosku o 
dofinansowanie

Maksymalna suma uzyskanych punktów: 
6 pkt

Karta doradztwa, rejestr 
doradztwa, lista obecności 
ze szkoleń i spotkań  
informacyjnych

6. Wnioskodawcą jest sektor społeczny 
(organizacje pozarządowe)

Preferuje się wnioski złożone przez organizacje 
pozarządowe jako sektor wspierający sektor publiczny w 
gospodarowaniu przestrzenią publiczną i promocji obszaru.  
Sektor publiczny to jednostki samorządu terytorialnego – 

10 pkt – wnioskodawcą jest organizacja 
pozarządowa, której celem statutowym jest 
działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa
i akwakultury

Wniosek o dofinansowanie
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lokalna wspólnota samorządowa działająca samodzielnie i 
autonomicznie w sferze spraw publicznych o znaczeniu 
lokalnym.

5 – wnioskodawcą jest sektor publiczny

Maksymalna suma uzyskanych punktów: 
10 pkt

SUMA Maksymalna liczba punktów: 35 pkt
Minimalna liczba punktów: 22 pkt

Dokument zmieniony Uchwałą nr2/2019. Zarządu Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” z dnia 18/03/2019 r.; akceptacja Samorządu Województwa pismem BSK.7161.8.1.5.2019

z dnia 22.03.2019 r.; Dokument zatwierdzony Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 5/2019 z dnia 21/03/2019 r.


