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Załącznik do Ogłoszenia nr 31/2022 

KRYTERIA  WYBORU  OPERACJI  

w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)  

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” (LGD) 

Zakres tematyczny operacji (nazwa przedsięwzięcia): 

Instalowanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach związanych  

z prowadzeniem działalności w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego 

lub w obiektach związanych z aktywnością społeczną mieszkańców 
 

Lp. Kryterium i liczba punktów za dane kryterium 
Opis kryterium/ preferencji/ 

przyznawania punktów 

Liczba 

punktów 
min - max 

1 

Operacja zakłada: 
1) zainstalowanie i wykorzystanie  
   odnawialnych źródeł energii w obiekcie/ 
   obiektach związanym/ związanych 
   z prowadzeniem działalności w zakresie 
   zachowania lokalnego dziedzictwa  
   kulturowego  – 2 pkt. 
2) zainstalowanie i wykorzystanie  
   odnawialnych źródeł energii w obiekcie/ 
   obiektach związanym/ związanych 
   z prowadzeniem działalności w zakresie 
   zachowania lokalnego dziedzictwa  
   historycznego - 2 pkt. 
3) zainstalowanie i wykorzystanie  
   odnawialnych źródeł energii w obiekcie/ 
   obiektach związanym/ związanych 
   z prowadzeniem działalności edukacyjnej  
   w zakresie zachowania lokalnego  
   dziedzictwa kulturowego - 3 pkt. 
4) zainstalowanie i wykorzystanie  
   odnawialnych źródeł energii w obiekcie/ 
   obiektach związanym/ związanych 
   z prowadzeniem działalności edukacyjnej  
   w zakresie zachowania lokalnego  
   dziedzictwa przyrodniczego   - 3 pkt. 
5) zainstalowanie i wykorzystanie  
   odnawialnych źródeł energii w obiekcie/ 
   obiektach związanym/ związanych 
   z aktywnością społeczną mieszkańców – 2 pkt. 
6) zainstalowanie i wykorzystanie  
   odnawialnych źródeł energii w obiekcie/ 
   obiektach związanym/ związanych 
   z aktywnością społeczną mieszkańców 
   w zakresie dziedzictwa kulturowego – 2 pkt. 
7) zainstalowanie i wykorzystanie  
   odnawialnych źródeł energii w obiekcie/ 
   obiektach związanym/ związanych 
   z aktywnością społeczną mieszkańców 
   w zakresie rekreacji dzieci, młodzieży  
   i/ lub seniorów – 3 pkt. 
8) zainstalowanie i wykorzystanie  
   odnawialnych źródeł energii w obiekcie/ 
   obiektach związanym/ związanych 
   z aktywnością społeczną mieszkańców  
   w zakresie zachowania lokalnego  
   dziedzictwa przyrodniczego - 3 pkt. 

Preferowane są operacje 

polegające na zainstalowaniu  
i wykorzystaniu odnawialnych 

źródeł energii w obiektach 

związanych z prowadzeniem 

działalności edukacyjnej  
w zakresie lokalnego dziedzictwa 

kulturowego lub przyrodniczego. 

 
Weryfikacja spełniania kryterium  
na podstawie opisu i kosztów 

operacji. 
 

Minimalna liczba punktów 

koniecznych do uzyskania – 2 

pkt. 
Punkty można uzyskać  
 za kryteria  od 1) do 4) lub  
za kryteria od 5) do 8). 
Można uzyskać  2, 4, 5, 6, 7, 8 lub 

10 punktów. 

 

 

 

2 - 10 
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2 

Realizacja operacji znacząco przyczynia się  
do osiągnięcia  wskaźników rezultatu opisanych  
w LSR: 
1) z obiektu/ obiektów związanego/ związanych 
    z prowadzeniem działalności w zakresie 

dziedzictwa lokalnego, w którym/ których  

planowana jest instalacja OZE,  skorzysta 

więcej niż 1000 osób – 2 pkt. 
2) z obiektu/ obiektów związanego/ związanych 
    z aktywnością społeczną mieszkańców,  
    w którym/ których planowana jest instalacja  
    OZE, skorzysta więcej niż 400 osób – 2 pkt. 
3) z obiektu/ obiektów  związanego/ związanych 

z prowadzeniem działalności w zakresie 

dziedzictwa lokalnego lub z obiektu/ obiektów 

związanego/ związanych z aktywnością 

społeczną mieszkańców, w którym/ których 

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. 

Preferowane są operacje 

polegające na  instalowaniu i 

wykorzystaniu  odnawialnych 

źródeł energii  w obiektach,   
z których skorzysta więcej osób. 
Preferowane są operacje,  które 

umożliwią włączenie społeczne 

osób  
z grup defaworyzowanych 

określonych w LSR, tzn. kobiet  

i osób w wieku 50+,  poprzez 

zapewnienie im możliwości 

udziału w działaniach  w zakresie 

zachowania dziedzictwa 

lokalnego. 

 
Weryfikacja spełniania kryterium  
na podstawie opisu i kosztów 

operacji oraz oświadczenia 

wnioskodawcy. 
 
Nie ma minimalnej liczby 

punktów koniecznych do 

uzyskania. 
Punkty można otrzymać za 

kryterium 1) lub 2) oraz za 

kryterium 3). 
Można uzyskać 0, 2, 4 lub 6 

punktów. 

0 - 6 

3 

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. 

Preferowane są operacje, które 

wpisują się w innowacyjne 

podejście określone w LSR, tj. 
- wdrażają nowy lub znacząco  
   udoskonalony produkt, usługę,  
   proces lub organizację, 
- wdrażają nowy sposób  
  wykorzystania lub promocji      
  lokalnych zasobów 

przyrodniczych,  
  historycznych,  kulturowych  
  czy społecznych, 
- 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. 
Innowacyjność oceniana jest w 

odniesieniu do obszaru objętego 

LSR. 
 
 

0 - 5 
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Weryfikacja spełniania kryterium 
na podstawie opisu, kosztów 

operacji  
i załączonych dokumentów. 

Udowodnienie innowacyjności 

spoczywa na wnioskodawcy. 
Nie ma minimalnej liczby 

punktów koniecznych do 

uzyskania 
Można uzyskać 0 lub 5 punktów. 

4 

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. 

Preferowane są operacje, w 

których wkład własny 

wnioskodawcy jest wyższy od 

wymaganego wkładu 

minimalnego. 

 
Weryfikacja spełniania kryterium  
na podstawie opisu i kosztów 

operacji. 
Minimalna liczba punktów 

koniecznych do uzyskania – 2 

pkt. 
Można uzyskać 0, 2, 3 lub 5 

punktów. 

0 - 5 

5 

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. 

Preferowane są operacje, których 

dokumentacja jest opracowana 

starannie i zawiera spójne dane,  
a wnioskodawca przeprowadził 

rozeznanie cen rynkowych i 

dołączył potwierdzające to 

dokumenty. 
Preferowane są starania 

wnioskodawcy o jak najwyższą 

jakość składanych wniosków. 
Weryfikacja spełniania kryterium  
na podstawie złożonego wniosku. 
Nie ma minimalnej liczby 

punktów koniecznych do 

uzyskania. 
Można uzyskać 0, 2, 4 lub 6 

punktów. 

0-6 

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia:  32 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 12 

w tym minimum po 2 punkty za kryteria 1 i 4 

 

 

 


