
- 1 - 

 

KRYTERIA  WYBORU  OPERACJI  

WRAZ  Z PROCEDURĄ USTALANIA  LUB  ZMIANY KRYTERIÓW 

 w ramach  

Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) 

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” (LGD) 

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” wypracowało kryteria wyboru operacji w ramach LSR LGD Gościnna 

Wielkopolska. 

 Ustalone kryteria są obiektywne, niedyskryminujące, przejrzyste, mierzalne, powiązane z diagnozą obszaru, bezpośrednio przyczyniają się 

do wyboru operacji, które realizują cele oraz wskaźniki produktu i rezultatu opisane w LSR. W przypadku kryteriów jakościowych został 

zamieszczony  szczegółowy opis podejścia do ich oceny wskazujący wymagania konieczne do spełnienia oraz niebudzący wątpliwości sposób 

przyznawania punktów. Kryteria zostały dookreślone w zakresie minimalnych i maksymalnych wartości wraz z opisem zasad przyznawania 

punktów w przedziale minimum – maksimum. Występują również kryteria, w których wskazano minimalną liczbę punktów koniecznych do 

uzyskania (sposób zdefiniowania tych kryteriów umożliwia członkom Rady, dokonującym wyboru operacji według kryteriów wyboru określonych 

w LSR, dokonanie własnej oceny zgodności operacji z przedsięwzięciami LSR). Operacje, które nie uzyskają wymaganej minimalnej liczby 

punktów we wskazanych kryteriach nie mogą zostać wybrane w ramach realizacji LSR LGD Gościnna Wielkopolska. 

 Kryteria wyboru operacji zostały podzielone na dwie grupy: kryteria wyboru operacji nie związanych z działalnością gospodarczą i kryteria 

wyboru operacji związanych z działalnością gospodarczą. 

Na karcie wyboru operacji według kryteriów wyboru opisanych w LSR znajdą się  kryteria wybrane zgodnie z tematyką naboru. Karta oceny 

operacji  na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR będzie załącznikiem do ogłoszenia naboru wniosków. Na każdej karcie, bez względu 

na tematykę naboru, znajdą się kryteria dotyczące oceny: innowacyjności operacji, poziomu wkładu własnego wnioskodawcy, korzystania przez 

wnioskodawcę z bezpłatnego doradztwa świadczonego w biurze LGD w ramach przygotowania wniosku o udzielenie wsparcia/ przyznanie pomocy 

oraz powiązań i spójności planowanych działań i kosztów oraz udokumentowania przeprowadzonego rozeznania cenowego.  

 Poza wskazaniem kryteriów, za które operacja musi uzyskać konieczne minimum punktów, w przypadku każdego naboru podane będą 

minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji przez LGD, tzn. konieczność uzyskania przez operację co najmniej 50% punktów możliwych 

do uzyskania w danym naborze. 

 Poniżej w postaci tabelarycznej przedstawione zostały ustalone kryteria oceny operacji wraz z opisem wyjaśniającym sposób oceny 

wskazującym wymagania konieczne do spełnienia danego kryterium oraz powiązanie kryteriów z diagnozą obszaru, celami i wskaźnikami 

określonymi w LSR. 
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Lp. Kryterium i liczba punktów za dane kryterium Opis kryterium 
Liczba 

punktów 
min - max 

Kryteria wyboru operacji niezwiązanych z działalnością gospodarczą 

1 

Operacja zakłada: 
1) odtworzenie/ odnowienie stawu/ oczka wodnego – 2 pkt. 
2) odtworzenie/ odnowienie rowu melioracyjnego – 2 pkt. 
3) odtworzenie/ odnowienie i zagospodarowanie rekreacyjne  
      lub edukacyjne stawu/ oczka wodnego – 5 pkt. 
4) wykonanie nasadzeń śródpolnych lub przydrożnych – 2 pkt. 
5) wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych  - 4 pkt. 

Kryterium ma na celu preferowanie operacji realizujących kilka 

różnych elementów (np. staw, rów i nasadzenie) w ramach jednej 

operacji. 
Ponadto  premiowane są operacje wzbogacające podstawowe 

elementy operacji o elementy dodatkowe związane                                     

z zagospodarowaniem rekreacyjnym lub edukacyjnym obiektu (np. 

ścieżka edukacyjna). 
Kryterium bezpośrednio przyczyniające się do wyboru operacji 

realizujących cele i wskaźniki opisane w LSR. 
Kryterium silnie powiązane z diagnozą (Por. Rozdział III. pkt.3 i 9) 
Weryfikacja spełniania kryterium na podstawie opisu i kosztów. 
Minimalna liczba punktów koniecznych do uzyskania – 2 pkt. 
Punkty można przyznać za kryterium 1) lub 3) i kryterium 2) oraz 

za kryterium 4) lub 5). 

2 - 11 

2 

Operacja zakłada: 
1) zainstalowanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  
    w obiekcie związanym  z prowadzeniem działalności w zakresie  
    zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego – 2 pkt. 
2) zainstalowanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  
    w obiekcie związanym z prowadzeniem działalności w zakresie 
    zachowania lokalnego dziedzictwa historycznego  - 2 pkt. 
3) zainstalowanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  
    w obiekcie związanym z prowadzeniem działalności  
    edukacyjnej w zakresie  zachowania lokalnego dziedzictwa  
    kulturowego  - 6 pkt. 
4) zainstalowanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  
    w obiekcie związanym z prowadzeniem działalności  
    edukacyjnej w zakresie zachowania lokalnego dziedzictwa  
    przyrodniczego  - 7 pkt. 

Kryterium ma na celu preferowanie operacji przyczyniających się 
do instalowania odnawialnych źródeł energii w obiektach 

związanych z prowadzeniem działalności edukacyjnej w zakresie 

lokalnego dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego. 
Kryterium bezpośrednio przyczyniające się do wyboru operacji 

realizujących cele i wskaźniki opisane w LSR. 
Kryterium  powiązane z diagnozą (Por. Rozdział III. pkt.3, 8 i 9) 
Weryfikacja spełniania kryterium na podstawie opisu i kosztów. 
Minimalna liczba punktów koniecznych do uzyskania – 2 pkt. 
Punkty można przyznać za wszystkie kryteria. 

2 - 17 
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3 

Operacja zakłada: 
1) zainstalowanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  
    w obiekcie związanym z działalnością gospodarczą w zakresie  
    rekreacji, turystyki lub sprzedaży lokalnych produktów  
    żywnościowych – 2 pkt. 
2) zainstalowanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  
    w obiekcie związanym z działalnością gospodarczą polegającą  
  min. na sprzedaży tradycyjnych potraw  opisanych w LSR  - 2 pkt. 
3) zainstalowanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  
    w obiekcie związanym z działalnością gospodarczą w zakresie  
   rekreacji lub turystyki powiązaną z edukacją ekologiczną lub  
    kulturową - 2 pkt. 

Kryterium ma na celu preferowanie operacji przyczyniających się 
do instalowania odnawialnych źródeł energii w obiektach 

związanych z działalnością gospodarczą polegającą na sprzedaży 

tradycyjnych potraw i/lub z działalnością rekreacyjną lub 

turystyczną powiązaną z edukacją ekologiczną lub kulturową. 
Kryterium bezpośrednio przyczyniające się do wyboru operacji 

realizujących cele i wskaźniki opisane w LSR. 
Kryterium  powiązane z diagnozą (Por. Rozdział III. pkt.3, 8 i 9) 
Weryfikacja spełniania kryterium na podstawie opisu i kosztów. 
Minimalna liczba punktów koniecznych do uzyskania – 2 pkt. 
Punkty można przyznać za wszystkie kryteria. 

2 - 6 

4 

Operacja zakłada: 
1)  utworzenie i wdrożenie innowacyjnego społecznego programu 
     edukacyjnego w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu  
     – 2 pkt. 
2) utworzenie i wdrożenie innowacyjnego społecznego programu  
     edukacyjnego w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu  
    odnoszącego się bezpośrednio do lokalnych zasobów  
    i problemów opisanych w LSR – 4 pkt. 
3) utworzenie i wdrożenie innowacyjnego społecznego programu  
     edukacyjnego w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu  
    odnoszącego się bezpośrednio do zasobów i problemów  
    opisanych w LSR i wykorzystującego nowoczesne rozwiązania  
    w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych –  8 pkt. 

Kryterium ma na celu preferowanie operacji przyczyniających się 
do wdrożenia innowacyjnego społecznego programu edukacyjnego 

w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu odnoszącego się 

bezpośrednio do problemów obszaru objętego LSR  
i wykorzystującego nowoczesne rozwiązania informatyczne.  
Społeczny charakter programu oznacza adresowanie go do 

społeczności lokalnej obszaru objętego LSR. 
Kryterium bezpośrednio przyczyniające się do wyboru operacji 

realizujących cele i wskaźniki opisane w LSR. 
Kryterium  powiązane z diagnozą (Por. Rozdział III. pkt.3, 4 i 9) 
Weryfikacja spełniania kryterium na podstawie opisu i kosztów. 
Minimalna liczba punktów koniecznych do uzyskania – 2 pkt. 
Punkty można przyznać tylko za jedno kryterium. 

2 - 8 

5 

Operacja zakłada: 
1)  utworzenie i upowszechnienie innowacyjnych narzędzi  
     promowania walorów rekreacyjnych i turystycznych    
    wykorzystujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze – 2 pkt. 
2) utworzenie i upowszechnienie innowacyjnych narzędzi  
     promowania walorów rekreacyjnych i turystycznych    
    wykorzystujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze  
    z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań  w zakresie  
    technologii informacyjno - komunikacyjnych –  8 pkt. 

Kryterium ma na celu preferowanie operacji przyczyniających się 
do upowszechnienia innowacyjnych narzędzi promowania walorów 

rekreacyjnych i turystycznych wykorzystujących lokalne 

dziedzictwo przyrodnicze (lokalizacja operacji, prowadzone 

działania) obszaru objętego LSR i wykorzystaniem nowoczesnych 

rozwiązań informatycznych. 
Upowszechnienie polega na nieodpłatnym udostępnieniu do 

korzystania zainteresowanym podmiotom prowadzącym działalność 

rekreacyjną lub turystyczną. 
Kryterium bezpośrednio przyczyniające się do wyboru operacji 

realizujących cele i wskaźniki opisane w LSR. 

2 - 8 
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Kryterium  powiązane z diagnozą (Por. Rozdział III. pkt.3, 4 i 9) 
Weryfikacja spełniania kryterium na podstawie opisu i kosztów. 
Minimalna liczba punktów koniecznych do uzyskania – 2 pkt. 
Punkty można przyznać tylko za jedno kryterium. 

6 

Operacja zakłada: 
1)  utworzenie i upowszechnienie innowacyjnego społecznego  
     programu edukacyjnego dotyczącego lokalnych produktów  
     żywnościowych, tradycyjnych potraw i zdrowego żywienia 
     – 2 pkt. 
2) utworzenie i wdrożenie innowacyjnego społecznego programu  
     edukacyjnego dotyczącego lokalnych produktów  
     żywnościowych, tradycyjnych potraw i zdrowego żywienia  
    odnoszącego się bezpośrednio do lokalnych produktów rolnych, 
    żywnościowych i tradycyjnych potraw opisanych w LSR – 4 pkt. 
3) utworzenie i wdrożenie innowacyjnego społecznego programu  
     edukacyjnego dotyczącego lokalnych produktów  
     żywnościowych, tradycyjnych potraw i zdrowego żywienia  
    odnoszącego się bezpośrednio do lokalnych produktów rolnych, 
    żywnościowych i tradycyjnych potraw opisanych w LSR 
    i wykorzystującego nowoczesne rozwiązania w zakresie  
    technologii informacyjno - komunikacyjnych –  8 pkt. 

Kryterium ma na celu preferowanie operacji przyczyniających się 
do upowszechnienia innowacyjnego społecznego programu 

edukacyjnego dotyczącego bezpośrednio obszaru objętego LSR 
(lokalne produkty rolne, żywnościowe i tradycyjne potrawy) 
i wykorzystującego nowoczesne rozwiązania informatyczne.  
Społeczny charakter programu oznacza adresowanie go do 

społeczności lokalnej obszaru objętego LSR. 
Upowszechnienie oznacza udostępnienie do powszechnego 

korzystania przez społeczność lokalną obszaru objętego LSR. 
Kryterium bezpośrednio przyczyniające się do wyboru operacji 

realizujących cele i wskaźniki opisane w LSR. 
Kryterium  powiązane z diagnozą (Por. Rozdział III. pkt.3, 8 i 9) 
Weryfikacja spełniania kryterium na podstawie opisu i kosztów. 
Minimalna liczba punktów koniecznych do uzyskania – 2 pkt. 
Punkty można przyznać tylko za jedno kryterium. 

2 - 8 

7 

Operacja zakłada: 
1)  realizację szkolenia w zakresie produkcji i/lub przetwarzania  
      lokalnych produktów żywnościowych z wykorzystaniem  
      innowacyjnych metod, technik i narzędzi – 2 pkt. 
2) realizację szkolenia w zakresie produkcji i/lub przetwarzania  
      lokalnych produktów żywnościowych z wykorzystaniem  
      innowacyjnych metod, technik i narzędzi odnoszącego się  
      bezpośrednio do lokalnych produktów rolnych oraz zasobów 
      i problemów opisanych w LSR – 8 pkt. 

Kryterium ma na celu preferowanie operacji przyczyniających się 
do realizacji  szkoleń odnoszących się bezpośrednio do zasobów            

i potrzeb obszaru objętego LSR 
Kryterium bezpośrednio przyczyniające się do wyboru operacji 

realizujących cele i wskaźniki opisane w LSR. 
Kryterium  powiązane z diagnozą (Por. Rozdział III. pkt.3, 8 i 9) 
Weryfikacja spełniania kryterium na podstawie opisu i kosztów. 
Minimalna liczba punktów koniecznych do uzyskania – 2 pkt. 
Punkty można przyznać tylko za jedno kryterium. 

2 - 8 

8 

Realizacja operacji znacząco  przyczynia się do osiągnięcia  

wskaźników rezultatu opisanych w LSR: 
1) z odtworzonych / odnowionych / zagospodarowanych  

obiektów małej retencji i/ lub wykonanych nasadzeń, skorzysta 

więcej niż 200 osób – 2 pkt. 

2) z odtworzonych / odnowionych / zagospodarowanych  

obiektów małej retencji i/ lub wykonanych nasadzeń, skorzysta 

Kryterium ma na celu preferowanie operacji przyczyniających się 
znacząco do osiągnięcia wskaźnika rezultatu opisanego w LSR. 

Kryterium bezpośrednio przyczyniające się do wyboru operacji 

realizujących cele i wskaźniki opisane w LSR. 
Kryterium  powiązane z diagnozą (Por. Rozdział III. pkt.3 i 9) 
Weryfikacja spełniania kryterium na podstawie opisu i kosztów. 
Nie ma minimalnej liczby punktów koniecznych do uzyskania. 

0 - 6 
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mniej niż 1000 osób – 4 pkt. 

Realizacja operacji nie przyczynia się znacząco do osiągnięcia 

wskaźnika rezultatu opisanego w LSR – 0 pkt. 

Punkty można przyznać za wszystkie kryteria. 
 

9 

Realizacja operacji znacząco przyczynia się do osiągnięcia  

wskaźników rezultatu opisanych w LSR: 
1) z obiektu związanego z prowadzeniem działalności w zakresie 

dziedzictwa lokalnego, w którym planowana jest instalacja OZE,  
  skorzysta więcej niż 1000 osób – 2 pkt. 
2) z obiektu związanego z prowadzeniem działalności w zakresie 

dziedzictwa lokalnego, w którym planowana jest instalacja OZE, 
  skorzysta co najmniej 200 osób z grup defaworyzowanych  

określonych w LSR – 4 pkt. 
Realizacja operacji nie  przyczynia się znacząco do osiągnięcia 

wskaźników rezultatu opisanych w LSR  i nie zakłada udziału grup 

defaworyzowanych określonych w LSR – 0 pkt. 

Kryterium ma na celu preferowanie operacji przyczyniających się 
znacząco do osiągnięcia wskaźników rezultatu opisanych w LSR 
i przyczyniających się do instalowania i wykorzystywania 

odnawialnych źródeł energii w obiektach, z których korzysta więcej 

osób, w tym osoby z grup defaworyzownanych opisanych w LSR. 
Kryterium bezpośrednio przyczyniające się do wyboru operacji 

realizujących cele i wskaźniki opisane w LSR. 
Kryterium premiuje operacje,  które przyczyniają się do 

zaspokojenia określonych w LSR potrzeb grup defaworyzowanych, 

tzn. umożliwią włączenie społeczne tych osób poprzez zapewnienie 

im możliwości uczestnictwa w działaniach związanych z lokalnym 

dziedzictwem. 
Kryterium  powiązane z diagnozą (Por. Rozdział III. pkt.1, 3,7 i 9) 
Weryfikacja spełniania kryterium na podstawie opisu i kosztów 

oraz oświadczenia wnioskodawcy. 
Nie ma minimalnej liczby punktów koniecznych do uzyskania. 
Punkty można przyznać za wszystkie kryteria. 

0 - 6 

10 

Realizacja operacji znacząco przyczynia się do osiągnięcia  

wskaźników rezultatu opisanych w LSR: 
1) z obiektu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej 

w zakresie rekreacji/ turystyki/ sprzedaży lokalnych produktów 

żywnościowych, w którym planowana jest instalacja OZE,  
  skorzysta więcej niż 1500 osób – 2 pkt. 
2) z obiektu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej 

w zakresie rekreacji/ turystyki/ sprzedaży lokalnych produktów 

żywnościowych, w którym planowana jest instalacja OZE,  

skorzysta co najmniej 300 osób z grup defaworyzowanych  

określonych w LSR – 4 pkt. 
Realizacja operacji nie  przyczynia się znacząco do osiągnięcia 

wskaźników rezultatu opisanych w LSR  i nie zakłada udziału grup 

defaworyzowanych określonych w LSR – 0 pkt. 

Kryterium ma na celu preferowanie operacji przyczyniających się 

znacząco do osiągnięcia wskaźników rezultatu opisanych w LSR 

i przyczyniających się do instalowania i wykorzystywania 

odnawialnych źródeł energii w obiektach, z których korzysta więcej 

osób, w tym osoby z grup defaworyzownanych opisanych w LSR. 

Kryterium bezpośrednio przyczyniające się do wyboru operacji 

realizujących cele i wskaźniki opisane w LSR. 

Kryterium premiuje operacje,  które przyczyniają się do zaspokojenia 

określonych w LSR potrzeb grup defaworyzowanych, tzn. umożliwią 

włączenie społeczne tych osób poprzez zapewnienie im możliwości 

udziału w wydarzeniach rekreacyjnych/ turystycznych lub związanych 

ze sprzedażą lokalnych produktów żywnościowych. 

Kryterium  powiązane z diagnozą (Por. Rozdział III. pkt.1, 3,7 i 9) 

Weryfikacja spełniania kryterium na podstawie opisu i kosztów oraz 

oświadczenia wnioskodawcy. 

Nie ma minimalnej liczby punktów koniecznych do uzyskania. 

Punkty można przyznać za wszystkie kryteria. 

0 - 6 
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11 

Realizacja operacji  znacząco przyczynia się do osiągnięcia  

wskaźników rezultatu opisanych w LSR: 
1) z utworzonego  i wdrożonego innowacyjnego społecznego  
    programu edukacyjnego w zakresie ochrony środowiska i zmian  
    klimatu skorzysta więcej niż 4000 osób – 3 pkt. 
2) z utworzonego  i wdrożonego innowacyjnego społecznego  
    programu edukacyjnego w zakresie ochrony środowiska i zmian  
    klimatu skorzysta co najmniej 300 osób z grup 
    defaworyzowanych  określonych w LSR – 5 pkt. 
Realizacja operacji nie przyczynia się znacząco do osiągnięcia  

wskaźników rezultatu opisanych w LSR  i nie zakłada udziału grup 

defaworyzowanych określonych w LSR – 0 pkt. 

Kryterium ma na celu preferowanie operacji przyczyniających się 
znacząco do osiągnięcia wskaźników rezultatu opisanych w LSR 
i przyczyniających się do wdrażania innowacyjnych programów 

edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu,              

z których skorzysta więcej osób, w tym osoby z grup 

defaworyzownanych opisanych w LSR. 
Kryterium bezpośrednio przyczyniające się do wyboru operacji 

realizujących cele i wskaźniki opisane w LSR. 
Kryterium premiuje operacje,  które przyczyniają się do 

zaspokojenia określonych w LSR potrzeb grup defaworyzowanych, 

tzn. umożliwią włączenie społeczne tych osób poprzez zapewnienie 

im możliwości skorzystania z wdrożonego programu edukacyjnego. 
Kryterium  powiązane z diagnozą (Por. Rozdział III. pkt.1, 3,7 i 9) 
Weryfikacja spełniania kryterium na podstawie opisu i kosztów 

oraz oświadczenia wnioskodawcy. 
Nie ma minimalnej liczby punktów koniecznych do uzyskania. 
Punkty można przyznać za wszystkie kryteria. 

0 - 8 

12 

Realizacja operacji znacząco przyczynia się do osiągnięcia  

wskaźników rezultatu opisanych w LSR: 
1) z utworzonego i upowszechnionego innowacyjnego narzędzia  
     promowania walorów rekreacyjnych i turystycznych    
    wykorzystującego  lokalne dziedzictwo przyrodnicze skorzysta  
    więcej niż 5000 osób – 3 pkt. 
2) z utworzonego i upowszechnionego innowacyjnego narzędzia  
     promowania walorów rekreacyjnych i turystycznych    
    wykorzystującego  lokalne dziedzictwo przyrodnicze skorzysta 
    co najmniej 300 osób z grup defaworyzowanych  określonych  
    w LSR – 5 pkt. 
Realizacja operacji nie przyczynia się znacząco do osiągnięcia  

wskaźników rezultatu opisanych w LSR  i nie zakłada udziału grup 

defaworyzowanych określonych w LSR – 0 pkt. 

Kryterium ma na celu preferowanie operacji przyczyniających się 
znacząco do osiągnięcia wskaźników rezultatu opisanych w LSR 
i przyczyniających się do upowszechnienia innowacyjnych narzędzi 

promowania walorów rekreacyjnych i turystycznych 

wykorzystujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze, z których 

skorzysta więcej osób, w tym osoby z grup defaworyzownanych 

opisanych w LSR. 
Kryterium bezpośrednio przyczyniające się do wyboru operacji 

realizujących cele i wskaźniki opisane w LSR. 
Kryterium premiuje operacje,  które przyczyniają się do 

zaspokojenia określonych w LSR potrzeb grup defaworyzowanych, 

tzn. umożliwią włączenie społeczne tych osób poprzez zapewnienie 

im możliwości skorzystania z upowszechnionych narzędzi. 
Kryterium  powiązane z diagnozą (Por. Rozdział III. pkt.1, 3,7 i 9) 
Weryfikacja spełniania kryterium na podstawie opisu i kosztów 

oraz oświadczenia wnioskodawcy. 
Nie ma minimalnej liczby punktów koniecznych do uzyskania. 
Punkty można przyznać za wszystkie kryteria. 

0 - 8 
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13 

Realizacja operacji  znacząco przyczynia się do osiągnięcia  

wskaźników rezultatu opisanych w LSR: 
1) z utworzonego  i wdrożonego innowacyjnego społecznego  
    programu edukacyjnego dotyczącego lokalnych produktów  
    żywnościowych, tradycyjnych potraw i zdrowego żywienia  
    skorzysta więcej niż 4000 osób – 3 pkt. 
2) z utworzonego  i wdrożonego innowacyjnego społecznego  
     programu edukacyjnego dotyczącego lokalnych produktów  
    żywnościowych, tradycyjnych potraw i zdrowego żywienia  
    skorzysta co najmniej 300 osób z grup  
    defaworyzowanych  określonych w LSR – 5 pkt. 
Realizacja operacji nie przyczynia się znacząco do osiągnięcia 

wskaźników rezultatu opisanych w LSR  i nie zakłada udziału grup 

defaworyzowanych określonych w LSR – 0 pkt. 

Kryterium ma na celu preferowanie operacji przyczyniających się 
znacząco do osiągnięcia wskaźników rezultatu opisanych w LSR 
i przyczyniających się do wdrażania innowacyjnych programów 

edukacyjnych dotyczących bezpośrednio obszaru objętego LSR,  
z których skorzysta więcej osób, w tym osoby z grup 

defaworyzownanych opisanych w LSR. 
Kryterium bezpośrednio przyczyniające się do wyboru operacji 

realizujących cele i wskaźniki opisane w LSR. 
Kryterium premiuje operacje,  które przyczyniają się do 

zaspokojenia określonych w LSR potrzeb grup defaworyzowanych, 

tzn. umożliwią włączenie społeczne tych osób poprzez zapewnienie 

im możliwości skorzystania z wdrożonego programu edukacyjnego. 
Kryterium  powiązane z diagnozą (Por. Rozdział III. pkt.1, 7, 8 i 9) 
Weryfikacja spełniania kryterium na podstawie opisu i kosztów 

oraz oświadczenia wnioskodawcy. 
Nie ma minimalnej liczby punktów koniecznych do uzyskania. 
Punkty można przyznać za wszystkie kryteria. 

0 - 8 

14 

Realizacja operacji  znacząco przyczynia się do osiągnięcia  

wskaźników rezultatu opisanych w LSR: 
1) ze szkolenia w zakresie produkcji i/ lub przetwarzania lokalnych 
    produktów żywnościowych skorzysta więcej niż 100 osób 
    – 3 pkt. 
2) ze szkolenia w zakresie produkcji i/ lub przetwarzania lokalnych 
    produktów żywnościowych skorzysta co najmniej 50 osób z grup  
    defaworyzowanych  określonych w LSR – 5 pkt. 
Realizacja operacji nie przyczynia się znacząco do osiągnięcia 

wskaźników rezultatu opisanych w LSR  i nie zakłada udziału grup 

defaworyzowanych określonych w LSR – 0 pkt. 

Kryterium ma na celu preferowanie operacji przyczyniających się 
znacząco do osiągnięcia wskaźników rezultatu opisanych w LSR 
i przyczyniających się do realizacji szkoleń w zakresie produkcji             

i/ lub przetwarzania lokalnych produktów żywnościowych,                      

z których skorzysta więcej osób, w tym osoby z grup 

defaworyzownanych opisanych w LSR. 
Kryterium bezpośrednio przyczyniające się do wyboru operacji 

realizujących cele i wskaźniki opisane w LSR. 
Kryterium premiuje operacje,  które przyczyniają się do 

zaspokojenia określonych w LSR potrzeb grup defaworyzowanych, 

tzn. umożliwią włączenie społeczne i zawodowe tych osób poprzez 

zapewnienie im możliwości skorzystania ze szkolenia w zakresie 

oczekiwanym przez te osoby i wskazanymi jako potrzebny do 

podjęcia przez nie działalności gospodarczej lub zatrudnienia. 
Kryterium  powiązane z diagnozą (Por. Rozdział III. pkt.1, 7, 8 i 9) 
Weryfikacja spełniania kryterium na podstawie opisu i kosztów 

oraz oświadczenia wnioskodawcy. 
Nie ma minimalnej liczby punktów koniecznych do uzyskania. 
Punkty można przyznać za wszystkie kryteria. 

0 - 8 
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Operacja jest innowacyjna, tzn. wpisuje się w definicję innowacji 

określoną w LSR – 5 pkt. 
Operacja nie jest innowacyjna,  tzn. nie wpisuje się w definicję 

innowacji określoną w LSR – 0 pkt. 

Kryterium ma na celu preferowanie operacji, które wpisują się  
w innowacyjne podejście określone w LSR, tj. wdrożenie nowego 

lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji 

lub nowego sposobu wykorzystania lub promocji lokalnych 

zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy 

społecznych. 
Kryterium premiuje operacje, które wykorzystują nowoczesne 

rozwiązania techniczne, technologiczne lub społeczne,  również  
w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych,  
w nowy sposób rozwiązujące problemy społeczne lub w nowy 

sposób angażujące społeczność lokalną. 
Oceniana jest innowacyjność w odniesieniu do obszaru objętego 

LSR. 
Weryfikacja spełniania kryterium na podstawie opisu, kosztów 
i załączonych dokumentów. Udowodnienie innowacyjności 

spoczywa na wnioskodawcy. 
Nie ma minimalnej liczby punktów koniecznych do uzyskania 
Punkty można przyznać tylko za jedno kryterium. 

0 - 5 

16 

Operacja zakłada wysokość wkładu własnego na poziomie: 
1) wyższym o co najmniej 10%  od wkładu minimalnego – 5 pkt. 

2) wyższym o co najmniej 5% od wkładu minimalnego – 3 pkt. 

3) równym wkładowi minimalnemu – 2 pkt. 

4) niższym niż wkład minimalny – 0 pkt. 

Kryterium ma na celu preferowanie operacji, w których wkład 

własny wnioskodawcy jest wyższy od wymaganego wkładu 

minimalnego (jeżeli możliwość zwiększenia wkładu własnego 

dotyczy wnioskodawcy). 
Kryterium pośrednio przyczyniające się do wyboru operacji 

realizujących cele i wskaźniki opisane w LSR. 
Weryfikacja spełniania kryterium na podstawie opisu i kosztów. 
Minimalna liczba punktów koniecznych do uzyskania – 2 pkt. 
Punkty można przyznać tylko za jedno kryterium. 
Kryterium nie dotyczy naborów ogłaszanych wyłącznie dla 

jednostek sektora finansów publicznych.  
Zapis „(jeżeli możliwość zwiększenia wkładu własnego dotyczy 

wnioskodawcy)” nie dotyczy naborów ogłaszanych wyłącznie dla 

podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której 

stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 
W przypadku oceny operacji własnej LGD minimalna liczba 

punktów koniecznych do uzyskania  - 3 pkt. 

0 - 5 
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Opis i dokumentacja operacji wykazują: 
1) powiązanie planowanych kosztów, działań i efektów – 2 pkt. 
2) spójność opisu z budżetem – 2 pkt. 
3) przeprowadzenie rozeznania cen rynkowych w zakresie  
    planowanych kosztów poprzez dołączenie kosztorysu lub  
     innych dokumentów zawierających ceny rynkowe i wskazanie 
    ich źródła – 2 pkt. 
Operacja nie wykazuje ww. powiązań, spójności lub 

przeprowadzenia rozeznania  – 0 pkt. 

Kryterium ma na celu preferowanie operacji, których dokumentacja 

jest opracowana starannie i zawiera spójne dane, a wnioskodawca 

przeprowadził rozeznanie cen rynkowych i dołączył potwierdzające 

to dokumenty. 
Kryterium premiuje starania wnioskodawców o jak najwyższą 

jakość składanych wniosków. 
Kryterium pośrednio przyczyniające się do wyboru operacji 

realizujących cele i wskaźniki opisane w LSR. 
Weryfikacja spełniania kryterium na podstawie złożonego wniosku. 
Nie ma minimalnej liczby punktów koniecznych do uzyskania. 
Punkty można przyznać za wszystkie kryteria. 

0-6 

18 

Wnioskodawca korzystał z bezpłatnego doradztwa świadczonego  

w biurze LGD w ramach przygotowania wniosku o udzielenie 

wsparcia/ przyznanie pomocy – 4 pkt. 
Wnioskodawca nie korzystał z bezpłatnego doradztwa 

świadczonego  w biurze LGD w ramach przygotowania wniosku 
o udzielenie wsparcia/ przyznanie pomocy – 0 pkt. 

Kryterium ma na celu preferowanie operacji, których 

wnioskodawcy korzystali z bezpłatnego doradztwa świadczonego         

w biurze LGD w ramach przygotowania wniosku o udzielenie 

wsparcia/ przyznanie pomocy. Kryterium premiuje starania 

wnioskodawców o jak najwyższą jakość składanych wniosków. 
Kryterium bezpośrednio przyczyniające się do wyboru operacji 

realizujących cele i wskaźniki opisane w LSR. 
Weryfikacja spełniania kryterium na podstawie ewidencji 

świadczonego doradztwa prowadzonej w biurze LGD 
Nie ma minimalnej liczby punktów koniecznych do uzyskania. 
Punkty można przyznać tylko za jedno kryterium. 

0 - 4 
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Kryteria wyboru operacji związanych z działalnością gospodarczą  

1 

Operacja zakłada: 
1)  założenie działalności gospodarczej związanej z produkcją i/ lub  
      przetwarzaniem i/ lub sprzedażą lokalnych produktów  
      żywnościowych – 2 pkt. 
2)  założenie działalności gospodarczej związanej z produkcją i/ lub  
      przetwarzaniem lokalnych produktów żywnościowych  
      wykorzystujących lokalne produkty rolne  – 4 pkt. 
3) założenie działalności gospodarczej związanej z produkcją i/ lub  
      przetwarzaniem i/ lub sprzedażą lokalnych produktów  
      żywnościowych w gospodarstwie rolnym będącym własnością  
       lub współwłasnością wnioskodawcy  – 6 pkt. 

Kryterium ma na celu preferowanie operacji przyczyniających się 
do zakładania działalności gospodarczej związanej z produkcją                 

i/ lub przetwarzaniem lokalnych produktów żywnościowych 

wykorzystujących lokalne produkty rolne we własnym 

gospodarstwie rolnym. 
Kryterium bezpośrednio przyczyniające się do wyboru operacji 

realizujących cele i wskaźniki opisane w LSR. 
Kryterium  powiązane z diagnozą (Por. Rozdział III. pkt.4, 8 i 9) 
Weryfikacja spełniania kryterium na podstawie opisu i kosztów. 
Minimalna liczba punktów koniecznych do uzyskania – 2 pkt. 
Punkty można przyznać za kryterium 1) i jedno z kryteriów od 2) 

do 3). 

2 - 8 

2 

Operacja zakłada: 
1)  rozwijanie działalności gospodarczej związanej  
      z wykorzystaniem lokalnych produktów żywnościowych 
       – 2 pkt. 
2) rozwijanie działalności gospodarczej związanej wykorzystaniem 
   lokalnych produktów żywnościowych w lokalnej gastronomii  
     - 4 pkt. 
3) rozwijanie działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą  
    tradycyjnych potraw wykorzystujących lokalne produkty rolne  
     i żywnościowe – 4 pkt. 

Kryterium ma na celu preferowanie operacji przyczyniających się 
do rozwijania działalności gospodarczej związanej                                   

z wykorzystaniem lokalnych produktów żywnościowych w lokalnej 

gastronomii oraz związanej ze sprzedażą tradycyjnych potraw 

wykorzystujących lokalne produkty rolne i żywnościowe. 
Kryterium bezpośrednio przyczyniające się do wyboru operacji 

realizujących cele i wskaźniki opisane w LSR. 
Kryterium  powiązane z diagnozą (Por. Rozdział III. pkt.4, 8 i 9) 
Weryfikacja spełniania kryterium na podstawie opisu i kosztów. 
Minimalna liczba punktów koniecznych do uzyskania – 2 pkt. 
Punkty można przyznać za wszystkie kryteria. 

2 - 10 
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3 

Realizacja operacji znacząco przyczynia się do osiągnięcia  

wskaźników rezultatu opisanych w LSR: 
1) w wyniku realizacji operacji utworzono 1 miejsce pracy – 2 pkt. 
2) w wyniku realizacji operacji utworzono 2 miejsca pracy – 4 pkt. 
3) w wyniku realizacji operacji utworzono 3 miejsca pracy – 6 pkt. 
4) w wyniku realizacji operacji utworzono 1 miejsce pracy  
    dla osoby z grup defaworyzowanych na rynku pracy – 4 pkt. 
5) w wyniku realizacji operacji utworzono 2 miejsca pracy  
    dla osób z grup defaworyzowanych – 8 pkt. 
Realizacja operacji nie przyczynia się znacząco do osiągnięcia  

wskaźników rezultatu opisanych w LSR  i nie zakłada utworzenia 

miejsca pracy dla osoby/ osób z grup defaworyzowanych na rynku 

pracy określonych w LSR – 0 pkt. 

Kryterium ma na celu preferowanie operacji przyczyniających się 
znacząco do osiągnięcia wskaźników rezultatu opisanych w LSR 
i przyczyniających się do tworzenia większej niż wymagane 

minimum liczby miejsc pracy, w tym miejsc pracy dla osób z grup 

defaworyzowanych na rynku pracy.  
Kryterium bezpośrednio przyczyniające się do wyboru operacji 

realizujących cele i wskaźniki opisane w LSR. 
Kryterium premiuje operacje,  które przyczyniają się do 

zaspokojenia określonych w LSR potrzeb grup defaworyzowanych, 

tzn. umożliwią włączenie zawodowe tych osób poprzez 

zapewnienie im możliwości skorzystania z premii na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej lub poprzez premiowanie zatrudnienia 

tych osób. 
Kryterium  silnie powiązane z diagnozą (Por. Rozdział III. pkt.1,4, 

5, 7, 8 i 9) 
Weryfikacja spełniania kryterium na podstawie opisu i kosztów 

oraz oświadczenia wnioskodawcy. 
Minimalna liczba punktów koniecznych do uzyskania – 2 pkt. 
Punkty można przyznać za jedno z kryteriów od 1) do 3) i za jedno 

z kryteriów od 4) do 5). 

0 - 14 

4 

Realizacja operacji polegającej na rozwijaniu działalności 

gospodarczej zakłada: 
1) utrzymanie miejsc pracy – 2 pkt. 
2) utrzymanie miejsc pracy osób z grup defaworyzowanych – 4 pkt. 
Realizacja operacji nie zakłada utrzymania miejsc pracy i nie 

zakłada utrzymania miejsc pracy osób z grup defaworyzowanych  
określonych w LSR – 0 pkt. 

Kryterium ma na celu preferowanie operacji przyczyniających się 
znacząco do osiągnięcia wskaźników rezultatu opisanych w LSR 
i przyczyniających się do preferowania rozwijania działalności 

gospodarczej, w której mają zatrudnienie osoby z grup 

defaworyzowanych na rynku pracy. 
Kryterium bezpośrednio przyczyniające się do wyboru operacji 

realizujących cele i wskaźniki opisane w LSR. 
Kryterium premiuje operacje,  które przyczyniają się do 

zaspokojenia określonych w LSR potrzeb grup defaworyzowanych, 

tzn. umożliwią włączenie zawodowe tych osób poprzez 

premiowanie zatrudnienia tych osób. 
Kryterium  silnie powiązane z diagnozą (Por. Rozdział III. pkt.1,4, 

5, 7, 8 i 9). Weryfikacja spełniania kryterium na podstawie opisu i 

kosztów oraz oświadczenia wnioskodawcy. 
Minimalna liczba punktów koniecznych do uzyskania – 2 pkt. 
Punkty można przyznać za wszystkie kryteria. 

0 - 6 
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5 

Operacja zakłada wykorzystanie w uruchamianej/ rozwijanej  

działalności/ działalności gospodarczej rozwiązań lub technologii 

sprzyjających ochronie środowiska i/ lub klimatu – 4 pkt. 
Operacja nie zakłada wykorzystania w uruchamianej/ rozwijanej  

działalności/ działalności gospodarczej rozwiązań lub technologii 

sprzyjających ochronie środowiska i/ lub klimatu – 0 pkt. 

Kryterium ma na celu preferowanie operacji, które w tworzonej lub 

rozwijanej działalności gospodarczej wykorzystują rozwiązania lub 

technologie sprzyjające ochronie środowiska i/ lub klimatu. 
Kryterium premiuje operacje, które przyczyniają się do ochrony 

lokalnego dziedzictwa przyrodniczego. 
Kryterium pośrednio przyczyniające się do wyboru operacji 

realizujących cele opisane w LSR. 
Kryterium  powiązane z diagnozą (Por. Rozdział III. pkt.1, 3 i 9) 
Weryfikacja spełniania kryterium na podstawie opisu i kosztów 

oraz oświadczenia wnioskodawcy. 
Nie ma minimalnej liczby punktów koniecznych do uzyskania. 
Punkty można przyznać tylko za jedno kryterium. 
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6 

Operacja jest innowacyjna, tzn. wpisuje się w definicję innowacji 

określoną w LSR – 5 pkt. 
Operacja nie jest innowacyjna,  tzn. nie wpisuje się w definicję 

innowacji określoną w LSR – 0 pkt. 

Kryterium ma na celu preferowanie operacji, które wpisują się  
w innowacyjne podejście określone w LSR, tj. wdrożenie nowego 

lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji 

lub nowego sposobu wykorzystania lub promocji lokalnych 

zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy 

społecznych. 
Kryterium premiuje operacje, które wykorzystują nowoczesne 

rozwiązania techniczne, technologiczne lub społeczne,  również  
w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych,  
w nowy sposób rozwiązujące problemy społeczne lub w nowy 

sposób angażujące społeczność lokalną. 
Oceniana jest innowacyjność w odniesieniu do obszaru objętego 

LSR. 
Weryfikacja spełniania kryterium na podstawie opisu, kosztów 
i załączonych dokumentów; udowodnienie innowacyjności 

spoczywa na wnioskodawcy. 
Nie ma minimalnej liczby punktów koniecznych do uzyskania 
Punkty można przyznać tylko za jedno kryterium. 

0 - 5 
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Operacja zakłada wysokość wkładu własnego na poziomie: 
1) wyższym o co najmniej 10%  od wkładu minimalnego – 5 pkt. 

2) wyższym o co najmniej 5% od wkładu minimalnego – 3 pkt. 

3) równym wkładowi minimalnemu – 2 pkt. 

4) niższym niż wkład minimalny – 0 pkt. 

Kryterium ma na celu preferowanie operacji, w których wkład 

własny wnioskodawcy jest wyższy od wymaganego wkładu 

minimalnego (kryterium nie dotyczy operacji w zakresie 

podejmowania działalności gospodarczej). 
Oznacza to preferowanie tworzenia warunków do wsparcia                       

w ramach budżetu LSR  większej liczby operacji, co w efekcie 

może przyczynić się do zwiększenia skuteczności wdrażania i 

realizacji LSR. 
Kryterium pośrednio przyczyniające się do wyboru operacji 

realizujących cele i wskaźniki opisane w LSR. 
Weryfikacja spełniania kryterium na podstawie opisu i kosztów. 
Minimalna liczba punktów koniecznych do uzyskania – 2 pkt. 
Punkty można przyznać tylko za jedno kryterium. 

0 - 5 
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Opis i dokumentacja operacji wykazują: 
1) powiązanie planowanych kosztów, działań i efektów – 2 pkt. 
2) spójność opisu z budżetem – 2 pkt. 
3) przeprowadzenie rozeznania cen rynkowych w zakresie  
    planowanych kosztów poprzez dołączenie kosztorysu lub  
     innych dokumentów zawierających ceny rynkowe i wskazanie 
    ich źródła – 2 pkt. 
Operacja nie wykazuje ww. powiązań, spójności lub 

przeprowadzenia rozeznania  – 0 pkt. 

Kryterium ma na celu preferowanie operacji, których dokumentacja 

jest opracowana starannie i zawiera spójne dane, a wnioskodawca 

przeprowadził rozeznanie cen rynkowych i dołączył potwierdzające 

to dokumenty. 
Kryterium premiuje starania wnioskodawców o jak najwyższą 

jakość składanych wniosków. 
Kryterium pośrednio przyczyniające się do wyboru operacji 

realizujących cele i wskaźniki opisane w LSR. 
Weryfikacja spełniania kryterium na podstawie złożonego wniosku. 
Nie ma minimalnej liczby punktów koniecznych do uzyskania. 
Punkty można przyznać za wszystkie kryteria. 
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Wnioskodawca korzystał z bezpłatnego doradztwa świadczonego  

w biurze LGD w ramach przygotowania wniosku o udzielenie 

wsparcia/ przyznanie pomocy – 4 pkt. 
Wnioskodawca nie korzystał z bezpłatnego doradztwa 

świadczonego  w biurze LGD w ramach przygotowania wniosku 
o udzielenie wsparcia/ przyznanie pomocy – 0 pkt. 

Kryterium ma na celu preferowanie operacji, których 

wnioskodawcy korzystali z bezpłatnego doradztwa świadczonego         

w biurze LGD w ramach przygotowania wniosku o udzielenie 

wsparcia/ przyznanie pomocy. Kryterium premiuje starania 

wnioskodawców o jak najwyższą jakość składanych wniosków. 
Kryterium bezpośrednio przyczyniające się do wyboru operacji 

realizujących cele i wskaźniki opisane w LSR. 
Weryfikacja spełniania kryterium na podstawie ewidencji 

udzielonego doradztwa prowadzonej w biurze LGD. 
Nie ma minimalnej liczby punktów koniecznych do uzyskania. 
Punkty można przyznać tylko za jedno kryterium. 

0 - 4 
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PROCEDURA  USTALANIA  LUB  ZMIANY  KRYTERIÓW  WYBORU  OPERACJI 

 

1. Zgodnie ze Statutem LGD Gościnna Wielkopolska za ustalanie w drodze uchwały kryteriów wyboru operacji odpowiada Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia, natomiast za zmianę kryteriów wyboru operacji odpowiada Zarząd  Stowarzyszenia. 

2. Za koordynowanie prac związanych z ustalaniem lub zmianą kryteriów wyboru operacji odpowiada Dyrektor LGD/ Prezes Zarządu. 

3. Proces ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji zakłada zapewnienie społeczności lokalnej powszechnego udziału w konsultacjach oraz 

adekwatność tych konsultacji do zakresu tematycznego kryteriów i zakresu zmian kryteriów. 

4. Po zakończeniu konsultacji społecznych prowadzących do wypracowania kryteriów wyboru operacji Zarząd przygotowuje projekt kryteriów 

wyboru operacji i przedstawia go na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. 

5. Decyzję o ustaleniu kryteriów wyboru operacji podejmuje Walne Zebranie Członków w formie uchwały. 

6. Konieczność zmiany kryteriów może zostać zgłoszona wraz z uzasadnieniem przez: 

1) Przewodniczącego Rady na wniosek członków Rady – w przypadku stwierdzenia trudności w dokonywaniu oceny według kryteriów wyboru, 

2) Prezesa Zarządu w wyniku przeprowadzonej oceny procesu wrażania LSR 

3) członków Stowarzyszenia podczas Walnego Zebrania Członków. 

7. Po formalnym zgłoszeniu konieczności zmiany kryterium/ kryteriów wyboru operacji Zarząd Stowarzyszenia przeprowadza analizę i ocenę 

stosowanych kryteriów wyboru w kontekście uzasadnienia zawartego w zgłoszeniu konieczności zmiany. 

8. Analiza i ocena kryteriów odbywa się na podstawie wyników analizy danych monitoringowych oraz wyników ewaluacji wewnętrznej LSR. 

9. Zakresy i kryteria analizy i oceny, źródła danych oraz sposoby pomiaru opisane są w procedurach dokonywania ewaluacji i monitoringu. 

Aktualność informacji i systematyczny sposób ich gromadzenia zapewnia przyjęty podział i zakres obowiązków pracowników biura LGD oraz 

funkcjonowanie Systemu Monitorowania LGD i LSR. 

10. Wyniki przeprowadzonej analizy i oceny zamieszczane są na stronie internetowej LGD. 

11. W zależności od wyników oceny procesu wdrażania LSR i wstępnej opinii Zarządu oraz uwag zgłoszonych przez mieszkańców obszaru (np. za 

pomocą poczty, Internetu  lub  w biurze LGD) Zarząd Stowarzyszenia rozpoczyna lub nie proces zmiany kryteriów wyboru operacji. 

12. Ustalenie przez Zarząd zakresu zmiany kryteriów wyboru operacji powoduje dobranie odpowiednich i efektywnych form i metod konsultacji 

społecznych, np. spotkania i warsztaty z przedstawicielami społeczności lokalnej, sondaże społeczności lokalnej, a także tworzenie grup 

roboczych z udziałem zainteresowanych mieszkańców i ewentualnie ekspertów. 

13. Powszechny udział społeczności lokalnej w konsultacjach i zmianie kryteriów wyboru operacji zapewnia wykorzystanie Internetu, a także 

badania opinii przeprowadzone w ramach realizacji Planu komunikacji, monitoringu i ewaluacji. 

14. Wyniki przeprowadzonych konsultacji oraz propozycje ewentualnych zmian kryteriów wyboru operacji Zarząd Stowarzyszenia przedstawia na 

posiedzeniu Zarządu lub podczas warsztatu refleksyjno - analitycznego, w którym uczestniczą pracownicy biura LGD i członkowie Rady oraz 

wnioskodawcy zmian (w przypadku wniosku złożonego przez członka/ członków Stowarzyszenia). 
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15. Decyzję o zmianie kryteriów wyboru operacji podejmuje Zarząd w formie uchwały. 

16. Wyniki zmiany kryteriów wyboru operacji są upowszechniane poprzez zamieszczenie aktualnej wersji kryteriów wyboru operacji na stronie 

internetowej LGD. 

17. W przypadku konieczności zmiany kryteriów wyboru operacji, wynikającej ze zmiany przepisów, zmiany LSR lub na wezwanie podmiotu 

wdrażającego PROW na lata 2014-2020 lub podmiotów uprawnionych do kontroli LGD, Zarząd dokonuje niezbędnych zmian w kryteriach 

wyboru operacji i podejmuje uchwałę w sprawie zmiany kryteriów wyboru operacji oraz upowszechnia informację w sposób opisany w punkcie 

16. 

 
 


