
Proponowane zmiany zaznaczono żółtym kolorem 

Załącznik  

do Procedury ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI W STOWARZYSZENIU N.A.R.E.W. – NARWIAŃSKA AKCJA ROZWOJU EKONOMICZNEGO WSI 

 
Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja, 

by zostać uznaną za spełniającą lokalne kryteria wyboru to 40% sumy uzyskanych punktów 
 

Numer 
kryterium 

Nazwa kryterium Opis kryterium Źródło weryfikacji Punktacja 
Numer 

przedsięwzięcia 

1 
Doradztwo udzielane w  
biurze Stowarzyszenia 

N.A.R.E.W. 

Preferuje się wnioskodawców 
korzystających ze wsparcia 
doradczego oferowanego przez 
biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. 
najpóźniej na 5 dni roboczych przed 
zakończeniem naboru wniosków na 
ogłoszony konkurs 

Dokumentacja 
Stowarzyszenia N.A.R.E.W. -  
karta doradztwa,  

5 pkt - wnioskodawca korzystał z doradztwa udzielnego 
w biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W. na etapie 
przygotowywania wniosku. 
0 pkt - wnioskodawca nie korzystał z doradztwa 
udzielnego w biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W. na 
etapie przygotowywania wniosku. 

1.1.1., 1.2., 1.2.2., 
1.3.1, 1.3.2., 
1.4.1., 1.4.2., 
2.1.1., 2.2.1., 
2.2.2., 3.1.1., 
3.2.1., 3.2.2., 
3.3.1., 3.3.2., 

3.3.3. 

2 

Oddziaływanie operacji 
na grupę 

defaworyzowaną 
zidentyfikowaną w LSR 

Stowarzyszenia 
N.A.R.E.W. 

Preferuje się wnioski oddziałujące 
pozytywnie na grupę 
defaworyzowaną opisaną w LSR 
Stowarzyszenia N.A.R.E.W.  

Wniosek o przyznanie 
pomocy w ramach LSR 

3 pkt – wnioskodawca jest przedstawicielem grupy 

defaworyzowanej lub do takiej grupy kierowane jest 

wsparcie.  

0 pkt – wnioskodawca nie jest przedstawicielem grupy 

defaworyzowanej lub do takiej grupy nie jest kierowane 

wsparcie w projekcie. 

1.1.1., 1.2.1, 1.2.2. 

, 1.3.1, 1.3.2., 

1.4.1., 1.4.2., 

2.1.1., 2.2.1., 

2.2.2., 3.1.1., 

3.2.1., 3.2.2., 

3.3.1., 3.3.2., 

3.3.3. 

Grupa defaworyzowana opisana w LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W : bezrobotna młodzież /osoby do 35 roku życia/, kobiety na obszarach 

wiejskich i tzw. „domownicy”, osoby starsze /po 50 r.ż/, osoby niepełnosprawne, osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

W przypadku przedsięwzięć dotyczących podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej,  punktowane będą  operacje realizowane przez 

wnioskodawców będących przedstawicielami grup defaworyzowanych ( dotyczy tylko podejmowania działalności) lub zatrudniających  osoby 

z grup defaworyzowanych  (dotyczy podejmowania i rozwijania działalności). 

W przypadku pozostałych przedsięwzięć, punktowane będą operacje oddziaływujące pozytywnie na grupę defaworyzowaną. 

3 
Wkład własny 

wnioskodawcy w 
finansowanie projektu 

Preferuje się projekty, w których 
wkład własny finansowy 
wnioskodawcy stanowiący koszty 
kwalifikowalne operacji, przekracza 

Wniosek o przyznanie pomocy 
w ramach LSR 

6 pkt - deklarowany wkład własny jest wyższy od 
minimalnego o więcej niż 10 p.p.   
4 pkt - deklarowany wkład własny jest wyższy od 
minimalnego o wartość w przedziale powyżej 5 do 10 
p.p. (włącznie) 

1.1.1., 1,2,1 , 
1.2.2., 1.3.1, 
1.3.2., 1.4.1., 
1.4.2., 2.1.1., 
2.2.1., 2.2.2., 
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intensywność pomocy określoną w 
ogłoszeniu o naborze wniosków.  

2 pkt - deklarowany wkład własny jest wyższy od 
minimalnego o max 5 p.p. (włącznie)     
0 pkt - wnioskodawca deklaruje wkład własny na 
minimalnym wymaganym poziomie                            

3.1.1., 3.2.1., 
3.2.2., 3.3.1., 
3.3.2., 3.3.3. 

Celem jest promowanie projektów angażujących środki inne niż środki Programu. W ramach kryterium oceniana będzie wielkość 
zaangażowanych środków własnych wnioskodawcy w ramach wymaganego wkładu własnego finansowego w realizację 
projektu który musi stanowić koszty kwalifikowalne operacji. 

4 

Wypływ operacji na 
osiągnięcie wskaźników 

produktów LSR 
N.A.R.E.W. 

Preferuje się operacje 
przyczyniające się do osiągnięcia 
celów i wpływające na osiąganie 
wskaźników produktu operacji 
ponad wymagane minimum 
określone w ogłoszeniu o naborze 
wniosków.  

Wniosek o przyznanie pomocy 
w ramach LSR 

5 pkt - operacja pozytywnie wpływa na osiągniecie 
wskaźników produktu LSR ponad wymagane minimum 
określone w ogłoszeniu o naborze wniosków. 
0 pkt - operacja nie wpływa pozytywnie lub jest 
neutralna dla realizacji wskaźników produktu LSR 
ponad wymagane minimum określone w ogłoszeniu o 
naborze wniosków. 

1.4.2., 2.2.2., 
3.2.1., 3.2.2., 
3.3.1., 3.3.2., 

3.3.3. 

5 
Wypływ operacji na 

osiągnięcie wskaźników 
rezultatu LSR N.A.R.E.W. 

Preferuje się operacje 
przyczyniające się do osiągnięcia 
celów i wpływające na osiąganie 
wskaźników rezultatu operacji 
ponad wymagane minimum 
określone w ogłoszeniu o naborze 
wniosków. 

Wniosek o przyznanie pomocy 
w ramach LSR 

5 pkt - operacja pozytywnie wpływa na osiągniecie 
wskaźników rezultatu LSR ponad wymagane minimum 
określone w ogłoszeniu o naborze wniosków. 
0 pkt - operacja nie wpływa pozytywnie lub jest 
neutralna dla realizacji wskaźników rezultatu LSR ponad 
wymagane minimum określone w ogłoszeniu o naborze 
wniosków. 

1.1.1., 1,2, 1.3.1, 
1.3.2., 1.4.1., 
1.4.2., 2.1.1., 
2.2.1., 2.2.2., 
3.1.1., 3.2.1., 
3.2.2., 3.3.1., 
3.3.2., 3.3.3. 

6 
Komplementarność 
projektu  z innymi 

projektami 

Preferuje się operacje 
komplementarne i zintegrowane z 
innymi programami pomocowymi. 

Wniosek o przyznanie 
pomocy w ramach LSR, 
dodatkowe dokumenty 
wnioskodawcy 
potwierdzające 
komplementarność projektu   

5 pkt – wnioskodawca wykazał komplementarność 
z innymi projektami  
0 pkt – wnioskodawca nie wykazał komplementarności 
z innymi projektami 
 

1.1.1., 1.2.1, 
1.2.2., 1.3.1, 
1.3.2., 1.4.1., 
1.4.2., 2.1.1., 
2.2.1., 2.2.2., 
3.1.1., 3.2.1., 
3.2.2., 3.3.1., 
3.3.2., 3.3.3. 

W ramach LSR można wskazać komplementarność międzyprogramową, terytorialną bądź sektorową projektów LSR z innymi projektami 
realizowanymi ze środków ze środków europejskich (np.  PROW 2014-2020, PO RYBY 2014-2020, RPO 2014-2020, programy współpracy 
transgranicznej) lub innych (np. FIO, Programy MKiDN), które zostały zrealizowane najwcześniej w 2007r. lub są w trakcie realizacji.  Weryfikacji 
podlegać będzie powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami, zarówno tymi zrealizowanymi, jak też z tymi, które są w trakcie realizacji, 
lub które dopiero zostały zaakceptowane do realizacji (bez względu na źródło finansowania czy też podmiot realizujący), w szczególności w 
następującym zakresie: czy przy realizacji projektu będą wykorzystywane efekty realizacji innego projektu, czy nastąpi wzmocnienie trwałości 
efektów jednego przedsięwzięcia realizacją innego, czy projekty są adresowane do tej samej grupy docelowej, tego samego terytorium, czy 
rozwiązują ten sam problem; czy realizacja jednego projektu jest uzależniona od przeprowadzenia innego przedsięwzięcia; czy projekt jest 
elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych; czy projekt stanowi ostatni etap szerszego 
przedsięwzięcia lub kontynuację wcześniej realizowanych przedsięwzięć 
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7 
Zintegrowanie 

 

Preferuje się operacje zapewniające 
zintegrowanie podmiotów, 
zasobów lub celów.  

Wniosek o przyznanie pomocy 
w ramach LSR 

5 pkt - operacja zapewnia zintegrowanie podmiotów, 
zasobów lub celów. 
0 pkt - operacja nie zapewnia zintegrowanie 
podmiotów, zasobów lub celów. 

1.1.1., 1.4.1., 
2.1.1., 3.1.1. 

Operacja zapewnia zintegrowanie podmiotów, tj. będzie realizowana przez podmioty z różnych sektorów; jej realizacja zakłada współpracę 
różnych podmiotów wykonujące cząstkowe zadania składające się na operację. Operacja zapewnia zintegrowanie zasobów, tj. zakłada 
jednoczesne wykorzystanie różnych zasobów lokalnych, specyfiki obszaru, miejsc, obiektów oraz elementów stanowiących dziedzictwo 
przyrodnicze, historyczne, kulturowe. Operacja zapewnia zintegrowanie celów LSR, tj. w ramach operacji realizowane będą cele LSR, które są 
spójne, powiązane ze sobą oraz wzajemnie się uzupełniają. Cele LSR planowane do realizacji w ramach operacji będą tworzyć logiczne związki 
i wzajemnie na siebie oddziaływać. 

8 

Powstanie dodatkowych 
nowych miejsc pracy 
(dotyczy działalności 

rozwijanej) 

Preferuje się operacje zakładające 
tworzenie nowych miejsc pracy w 
ciągu całego okresu trwałości 
projektu ponad minimum 
wymagane dla danego typu 
operacji w oparciu o umowę o 
pracę. 

Wniosek o przyznanie pomocy 
w ramach LSR 

7 pkt - wnioskodawca przewiduje utworzenie 
dodatkowe miejsca pracy w ilości powyżej 2.50 
średniorocznego etatu 
6 pkt - wnioskodawca przewiduje utworzenie 
dodatkowe miejsca pracy w ilości powyżej 2.00 do 2.50 
średniorocznego etatu 
5 pkt - wnioskodawca przewiduje utworzenie 
dodatkowe miejsca pracy w ilości powyżej 1.50 do 2.00 
średniorocznego etatu 
4 pkt - wnioskodawca przewiduje utworzenie 
dodatkowe miejsca pracy w ilości powyżej 1.00 do 1.50 
średniorocznego etatu 
3 pkt – wnioskodawca przewiduje utworzenie 
dodatkowe miejsca pracy w ilości powyżej 0.50 do 1.00 
średniorocznego etatu 
0 pkt – wnioskodawca nie przewiduje dodatkowych 
miejsc pracy ponad wymagane minimum   

1.2.1 (rozwój 
działalności) 

9 
Funkcjonowanie firmy na 

rynku 

Preferuje się wnioskodawców 
doświadczonych w prowadzeniu 
działalności gospodarczej.  

CEIDG/KRS 2 pkt – podmiot prowadzi pozarolniczą działalność 
gospodarczą powyżej 5 lat  
1 pkt – podmiot prowadzi pozarolniczą działalność 
gospodarczą powyżej 2 lat do 5 lat 
0 pkt – podmiot prowadzi pozarolniczą działalność 
gospodarczą poniżej 2 lat 

1.2.1 (rozwój 
działalności) 

Do okresu prowadzenia działalności nie wlicza się okresów zawieszenia działalności 

10 
Powstanie dodatkowych 

nowych miejsc pracy 

Preferuje się operacje zakładające 
tworzenie nowych miejsc pracy w 
ciągu całego okresu trwałości 

Wniosek o przyznanie pomocy w 
ramach LSR 

5 pkt - wnioskodawca przewiduje utworzenie 
dodatkowe miejsca pracy w ilości powyżej 1.00 do 1.50 
średniorocznego etatu 

1.2.1 
(podejmowanie 

działalności) 
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(dotyczy działalności 
zakładanej) 

projektu ponad minimum 
wymagane dla danego typu operacji 
w oparciu o umowę o pracę. 

3 pkt – wnioskodawca przewiduje utworzenie 
dodatkowe miejsca pracy w ilości powyżej 0.50 do 1.00 
średniorocznego etatu włącznie 
0 pkt - wnioskodawca nie przewiduje dodatkowych 
miejsc pracy ponad wymagane minimum              

11 
Wykształcenie / 
doświadczenie 
wnioskodawcy 

Preferuje się wnioskodawców 
posiadających wykształcenie / 
doświadczenie podobne do zakresu 
realizowanej operacji. W przypadku 
posiadania i doświadczenia i 
wykształcenia zbieżnych z 
podejmowana działalnością – 
punkty sumuje się 

Dokumenty poświadczające 
posiadane wykształcenie / 
doświadczenie wnioskodawcy 

2 pkt – posiada doświadczenie zawodowe zbieżne z 
zakresem planowanej działalności  
1 pkt – posiada wykształcenie /kursy/ zbieżne z 
zakresem planowanej działalności 
0 pkt – brak wykształcenia / doświadczenia  
zawodowego zbieżnego z zakresem planowanej 
działalności  

1.2.1 
(podejmowanie 

działalności) 

12 

Wpływ operacji  na 
poprawę stanu 

środowiska 
naturalnego  lub klimatu 
obszaru LGD N.A.R.E.W. 

Preferuje się operacje mające 
pozytywny wpływ na stan 
środowiska naturalnego lub klimatu 
obszaru LGD N.A.R.E.W.  
 

 
 

Wniosek o przyznanie pomocy 
w ramach LSR, Biznesplan 

3 pkt - operacja pozytywnie wpływa na poprawę stanu 
środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LGD 
0 pkt -  operacja ma neutralny wpływ na poprawę 
stanu środowiska naturalnego lub klimatu 
obszaru  LGD                                   1.2.1, 1.2.2., 

1.3.1, 1.4.1., 
1.4.2., 2.1.1., 

2.2.2. 
Za operację mającą pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego lub przeciwdziałanie zmianom klimatu uważa się operacje 
realizowane w oparciu o rozwiązania takie jak: zastosowanie odnawialnych źródeł energii , zastosowanie rozwiązań 
zatrzymujących i oczyszczających wodę, recykling, wdrażanie energooszczędnych technologii i rozwiązań. 

 

13 
Charakter 

podejmowanej/ 
rozwijanej działalności 

Preferuje się operacje rozwijające 
na obszarze LGD działalność 
produkcyjną i/lub w branży 
turystycznej i/lub rekreacyjnej 

Zakres PKD wskazany we 
wniosku  

2 pkt – działalność związana z turystyką i/lub 
rekreacją 
2 pkt – działalność produkcyjna  
0 pkt – inna działalność 

1.2.1 (rozwój i 
podejmowanie 

działalności) 

14 
Priorytetowe grupy 

wnioskodawców 

Preferuje się wnioskodawców z 
grup defaworyzowanych opisanych 
w LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W. 

Wniosek o przyznanie pomocy, 
oświadczenie wnioskodawcy 

1 pkt - bezrobotna młodzież  
1 pkt – osoba niepełnosprawna 
1 pkt – kobiety na obszarach wiejskich i/lub tzw. 
„domownicy” 
1 pkt – osoby starsze 
1 pkt – osoba zagrożona lub wykluczona społecznie  

1.2.1 
(podejmowanie 

działalności) 
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0 pkt – osoba nie spełniająca żadnego z kryteriów 
priorytetowych 
(w przypadku wnioskodawcy spełniającego więcej niż 
jedno kryterium punkty sumują się) 

Grup defaworyzowane opisane w LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W. tj: : bezrobotna młodzież /osoba do 35 roku życia/, kobiety na obszarach 
wiejskich i tzw. „domownicy”, osoby starsze /od 50 r.ż/ , osoby niepełnosprawne, osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 
Wnioskodawca załącza do wniosku dowód osobisty - liczy się pełna data urodzenia tj. dzień/miesiąc/rok - na dzień składania wniosku). 

15 
Zatrudnienie osób z grup 

defaworyzowanych 

Preferuje się wnioskodawców 
deklarujących zatrudnienie mieszkańców 
obszaru LGD z grup defaworyzowanych 
określonych w LSR Stowarzyszenia 
N.A.R.E.W. 

Wniosek o przyznanie 
pomocy, Oświadczenie 
wnioskodawcy 

2 pkt - gwarantuje zatrudnienie osób z grup 
defaworyzowanych  
0 pkt – nie gwarantuje zatrudnienia osób z grup 
defaworyzowanych 1.2.1 (rozwój 

działalności) 

Grup defaworyzowane opisane w LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W. tj: : bezrobotna młodzież /do 35 r.ż./, kobiety na obszarach wiejskich i tzw. 
„domownicy”, osoby starsze /po 50 r.ż./, osoby niepełnosprawne, osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

 

16 Innowacyjność operacji 

Preferuje się operacje innowacyjne. 
Innowacyjny może być charakter operacji 
lub działania w ramach operacji. 

Wniosek o przyznanie 
pomocy w ramach LSR 

6 pkt - innowacyjność operacji na poziomie 
województwa – warunkuje miejsce realizacji operacji 
3 pkt - innowacyjność operacji na poziomie obszaru 
LSR N.A.R.E.W. – warunkuje miejsce realizacji 
operacji 
1 pkt - innowacyjność operacji na poziomie gminy 
członkowskiej Stowarzyszenia N.A.R.E.W – 
warunkuje miejsce realizacji operacji 
0 pkt – operacja nie jest innowacyjna lub jest 
innowacyjna na poziomie niższym niż gmina 
członkowska Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 
warunkuje miejsce realizacji operacji 

1.2.1 , 1.2.2., 
1.4.1., 2.1.1., 
2.2.1., 3.1.1., 
3.2.2., 3.3.1., 
3.3.2., 3.3.3. 

Przez innowacyjność należy rozumieć zastosowanie lub wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów, procesów 
(technologii), metod organizacji lub marketingu poprzez praktyczne wykorzystanie lokalnych zasobów unikalnych i 
charakterystycznym na obszarze LSR (przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych). Innowacyjne może być ich 
nietypowe, niestandardowe wykorzystanie czy promocja. 

17 
Wpływ operacji na 

poprawę atrakcyjności 
turystycznej obszaru 

Preferuje się operacje mające pozytywny 
wpływ na poprawę atrakcyjności 
turystycznej obszaru.  

Wniosek o przyznanie 
pomocy w ramach LSR 

3 pkt - operacja pozytywnie wpływa na poprawę 
atrakcyjności turystycznej obszaru.          
0 pkt -  operacja ma neutralny wpływ na poprawę 
atrakcyjności turystycznej obszaru. 

1.1.1., 1.2.2., 
1.3.1, 1.3.2., 
2.1.1., 2.2.2. 
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Przez operacje mające pozytywny wpływ na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru rozumie się operacje polegające na 
wybudowaniu lub wyremontowaniu obiektu, który zwiększy ofertę turystyczną miejscowości; zakupie sprzętu, urządzeń lub 
wyposażenia lokalu użytkowego, które zwiększą ofertę turystyczną miejscowości, zrealizowaniu działań promocyjnych i 
aktywizujących, które mogą mieć  pozytywny wpływ na wizerunek turystyczny miejscowości; rozwinięciu działalności 
okołoturystycznej 

18 
Partnerstwo w projekcie 

 

Preferuje się operacje realizowane w 
partnerstwie podmiotów z różnych 
sektorów.  

Wniosek o przyznanie 
pomocy w ramach LSR, 
umowy partnerstwa 

5 pkt – projekt realizowany jest w partnerstwie  
0 pkt – projekt nie realizowany jest w partnerstwie  

1.1.1., 1.2.2., 
1.3.2., 1.4.1., 
2.1.1., 3.1.1. 

Wnioskodawca załącza do wniosku umowę lub porozumienie jednoznacznie określające reguły partnerstwa oraz zawierające 
zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją operacji, przy czym odpowiedzialność za całość projektu i jego rozliczanie 
spoczywa na Wnioskodawcy - oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub notariusza. 

19 

Wnioskodawca jest 
organizacją pozarządową i 
/ lub projekt realizowany 

jest w partnerstwie z 
organizacją pozarządową 

Preferuje się operacje, w których 
wnioskodawca jest organizacją 
pozarządową i/lub projekt realizowany 
jest w partnerstwie z organizacją 
pozarządową.  

Wniosek o przyznanie 
pomocy w ramach LSR, 
umowa partnerstwa 

10 pkt - wnioskodawca jest organizacją 
pozarządową zarejestrowaną i działającą na 
obszarze LSR 
8 pkt - wnioskodawca jest organizacją pozarządową 
6 pkt  - projekt jest realizowany w partnerstwie 
z organizacją pozarządową zarejestrowaną i 
działającą na obszarze LSR 
4 pkt - projekt jest realizowany w partnerstwie 
z organizacją pozarządową 
0 pkt - wnioskodawca nie jest organizacją 
pozarządową ani projekt nie jest realizowany 
w partnerstwie z organizacją pozarządową.  

1.3.1, 1.4.2., 
2.2.1., 2.2.2., 
3.2.1., 3.2.2., 
3.3.1., 3.3.2., 

3.3.3. 
Premiuje się projekty partnerskie z organizacją pozarządową, przez co rozumie się wszelkie sposoby (formalne i nieformalne) 
włączenia tych podmiotów w proces realizacji projektu. 
Wnioskodawca załącza do wniosku umowę lub porozumienie (oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 
pracownika LGD lub notariusza) jednoznacznie określające reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów 
w związku z realizacją operacji, przy czym odpowiedzialność za całość projektu i jego rozliczanie spoczywa na Wnioskodawcy.  
W przypadku, gdy projektodawcą jest podmiot inny niż organ prowadzący szkołę (przedszkole), wymagane jest przedłożenie 
pisemnego porozumienia Projektodawcy (nie będącego organem prowadzącym) ze szkołami (przedszkolami) objętymi 
projektem. 

20 
Projekt przyczynia się do 

promocji produktów i/lub  
usług lokalnych 

Preferuje się operacje przyczyniające się 
do promocji produktów i/lub usług 
lokalnych. 

Wniosek o przyznanie 
pomocy w ramach LSR 

3 pkt - operacja przyczynia się do promocji produktów 
i/lub usług lokalnych.   
0 pkt - operacja nie przyczynia się do promocji 
produktów i/lub usług lokalnych.   

1.1.1., 1.2.2., 



Proponowane zmiany zaznaczono żółtym kolorem 

21 

Realizacja zajęć z zakresu 
przedsiębiorczości w 

placówkach 
przedszkolnych 

Preferuje się operacje zakładające 
realizację zajęć z zakresu 
przedsiębiorczości w placówkach 
przedszkolnych. 

Wniosek o przyznanie 
pomocy w ramach LSR 

3 pkt - operacja zakłada realizację zajęć z zakresu 
przedsiębiorczości w placówkach przedszkolnych. 
0 pkt - operacja nie zakłada realizacji zajęć z zakresu 
przedsiębiorczości w placówkach przedszkolnych. 

3.3.2. 

22 
Podnoszenie kompetencji 

nauczycieli w zakresie 
pedagogiki specjalnej 

Preferuje się operacje zakładające 
podnoszenie kompetencji nauczycieli w 
zakresie pedagogiki specjalnej 

Wniosek o przyznanie 
pomocy w ramach LSR 

3 pkt - operacja zakłada podnoszenie kompetencji 
nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej  
0 pkt - operacja nie zakłada podnoszenia kompetencji 
nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej 

3.3.1. 

23 
Działania skierowane do 

dzieci z 
niepełnosprawnościami 

Preferuje się operacje zakładające 
realizację działań skierowanych do dzieci 
z niepełnosprawnościami 

Wniosek o przyznanie 
pomocy w ramach LSR 

3 pkt - operacja zakłada realizację działań skierowanych 
do dzieci z niepełnosprawnościami 
0 pkt - operacja nie zakłada realizacji działań 
skierowanych do dzieci z niepełnosprawnościami 

3.3.2. 

24 

Wyposażenie pracowni w 
sprzęt TIK, które 
dotychczas nie 

funkcjonowały w szkole 

Preferuje się operacje w ramach których 
zakłada się wyposażenie pracowni w 
sprzęt TIK, które dotychczas nie 
funkcjonowały w szkole 
 
 

Wniosek o przyznanie 
pomocy w ramach LSR 

3 pkt - operacja zakłada wyposażenie pracowni 
w sprzęt TIK, które dotychczas nie funkcjonowały 
w szkole  
0 pkt - operacja nie zakłada wyposażenia pracowni 
w sprzęt TIK, które dotychczas nie funkcjonowały 
w szkole 

3.3.1. 

25 

Realizacja operacji 
uzupełniającej do 

interwencji planowanej 
do współfinansowania ze 

środków EFS RPO WP 
2014-2020 

Preferuje się operacje uzupełniające do 
interwencji planowanej do 
współfinansowania ze środków EFS w 
ramach RPO WP 2014-2020 
 

Wniosek o przyznanie 
pomocy w ramach LSR + 
RPO WP 2014-2020, SZOP 
RPO WP 2014-2020 

10 pkt - operacja realizuje przynajmniej cztery cele o 
charakterze społecznym określone w RPO WP 2014-
2020 
0 pkt - operacja nie realizuje żadnego z celów lub 
jedynie jeden, dwa lub trzy cele o charakterze 
społecznym określone w RPO WP 2014-2020. 

2.2.1. 



Proponowane zmiany zaznaczono żółtym kolorem 

Preferuje się operacje uzupełniające do interwencji planowanej do współfinansowania ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-
2020, tzn. realizuje cele o charakterze społecznym określone w RPO WP 2014-2020: 
1) Zapewnienie alternatywnych źródeł dochodów dla mieszkańców gmin, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000, 
2) Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia, 
3) Tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój przedsiębiorczości, 
4) Ułatwienie godzenia życia zawodowego i prywatnego, 
5) Podniesienie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności osób pracujących oraz ich dostosowanie do potrzeb regionalnej 
gospodarki, 
6) Przedłużenie wieku aktywności zawodowej, 
7) Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, 
8) Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na 
rozwój kompetencji kluczowych,  
9)  Popularyzacja i podniesienie jakości oferty kształcenia ustawicznego oraz dostosowanie go do potrzeb rynku pracy, 
10) Wzrost jakości i efektywności szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy 
we współpracy z pracodawcami i przedsiębiorcami, 
11) Poprawa integracji społecznej osób wykluczonym i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
12) Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, 
13) Ułatwienie dostępu do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
14) Poprawa dobrobytu społeczności lokalnych poprzez wzmocnienie kapitału społecznego i zwiększenie zaangażowania w 
rozwój lokalny. 

 
 

26 

 
 
Miejsce realizacji operacji 

Preferuje się operacje realizowane na 
terenie miejscowości zamieszkiwanej 
przez mniej niż 5 tys. mieszkańców.  
W projektach realizowanych w kilku 
miejscowościach a obejmujących 
przynajmniej jedną zamieszkałą przez 
mniej niż 5 tys. mieszkańców – punkty są 
przyznawane 

Wniosek o przyznanie 
pomocy w ramach LSR,    
Oświadczenie 
wnioskodawcy 

 2 pkt - miejsce realizacji operacji w miejscowości 
zamieszkałej przez nie więcej niż 5 tys. mieszkańców  
 0 pkt - miejsce realizacji operacji w miejscowości 
zamieszkałej przez 5 tys. i więcej mieszkańców 

1.2.1 , 1.2.2, 1.3.1, 
1.4.2., 2.1.1., 
2.2.2., 3.3.1., 

3.3.2. 



Proponowane zmiany zaznaczono żółtym kolorem 

 


