
                                                                                                                                                                          

    Załącznik 3 do Ogłoszenia o naborze  

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.3.1 

Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja, by zostać uznaną za spełniającą lokalne kryteria wyboru to 40 % sumy uzyskanych punktów 

Nazwa kryterium Opis kryterium Źródło weryfikacji Punktacja 

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. 

LGD zależy na  wysokiej  jakości  

wniosków,  w związku  z  tym  w  

ostatnich  5  dniach naboru 

doradztwo będzie prowadzone ale  

nie  będzie  punktowane.  Przy 

ustalaniu  terminu  kierowano  się  

tym żeby nie zakłócać pracy biura, 

ponieważ w ostatnich dniach 

wpływa najwięcej wniosków.  

Doradztwo  będzie punktowane 

tylko w przypadku, gdy będzie 

dotyczyło wypełniania wniosku i  

przygotowania załączników.” 

Wnioskodawca załącza   

zaświadczenie wydane przez 

pracownika LGD (oryginał  lub  kopia  

poświadczona    za zgodność z 

oryginałem przez pracownika biura 

LGD). Wydane  zaświadczenie  

zawiera nr konkursu oraz tytuł 

wniosku,  którego dotyczy 

doradztwo. W przypadku os. 

prawnych zaświadczenie wydaje się 

na  organizację,  a  nie  osobę, która 

korzystała z 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. 

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 

3pkt–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. 

Grupa defaworyzowaną opisana w LSR Stowarzyszenia N.A.R.E. : 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. 

Wkład własny wnioskodawcy 

w finansowanie projektu 

Preferuje się projekty, w których 

wkład własny finansowy 

wnioskodawcy stanowiący koszty 

kwalifikowalne operacji, przekracza 

intensywność pomocy określoną w 

ogłoszeniu o naborze wniosków.  

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). 

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.                           

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. 

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 

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. 



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.   

Uwzględniane będą.:  

1) Inwestycje w instalacje  

wykorzystujące odnawialne źródła  

energii (tj. kolektory słoneczne,  

fotowoltaika), jednostki 

wykorzystujące energię  

geotermalną, pompy ciepła, małe  

elektrownie wodne, elektrownie  

wiatrowe, instalacje  

wykorzystujące biomasę, instalacje  

wykorzystujące biogaz, (minimum  

10% kosztów planowanych do  

poniesienia w ramach operacji)  

2) inwestycje związane z poprawą  

utrzymania ciepła w budynku tj.:  

izolacja termiczna budynku,  

wymiana okien na  

energooszczędne (minimum 10%  

kosztów planowanych do  

poniesienia w ramach operacji),  

3) przydomowe oczyszczalnie  

ścieków (minimum 10% kosztów  

planowanych do poniesienia w  

ramach operacji)  

4) budowa budynków  

niskoenergetycznych tzw.  

Pasywnych, zero energetycznych  

(minimum 10% kosztów  

planowanych do poniesienia 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    



ramach operacji) ,  

Jeżeli budżet nie przewiduje  

przynajmniej jednego z tych  

działań, punktów nie przyznaje się. 

Działanie to powinno być  

uzasadnione zakresem operacji,  

odpowiadać zapotrzebowaniu  

całego projektu, powinno być  

spójne z pozostałymi działaniami  

projektu oraz niezbędne do  

realizacji operacji w pełnym  

zakresie. 

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. 

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. 

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 

4pkt - 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.  

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. 

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 

 

 

 

  

 RAZEM:  37 pkt 

 

 

 

PROCEDURA USTALANIA LUB ZMIANY LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI 

§ 1 
Zasady ogólne 

1. Niniejsza procedura określa zasady i tryb ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji, w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia (WE) 1303/2013, które 
mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Lokalnej Strategii Rozwoju oraz ustalanie kwot wsparcia. 
 
2. Wybór operacji jest dokonywany przez Radę zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o RLKS na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji. Wykaz lokalnych 
kryteriów wyboru operacji stanowi Załącznik do niniejszej Procedury. Lokalne kryteria wyboru operacji przyjęte zostały na podstawie analizy wniosków 
płynących z konsultacji społecznych w ramach tworzenia LSR oraz wynikają z diagnozy obszaru LSR i uwarunkowań prawnych wdrożenia LSR w okresie 
programowania 2014-2020. Adekwatność lokalnych kryteriów wyboru wynika z analizy SWOT obszaru LSR.  
 
3. W ogłoszeniu o naborze wniosków podaje się minimalną liczbę punktów koniecznych do otrzymania do wyboru operacji przez Radę.  



 
§ 2 

Zmiana lokalnych kryteriów wyboru operacji 

1. Z inicjatywą zmian w lokalnych kryteriach wyboru może wystąpić: 
1) grupa minimum 3 członków Rady 
2) Zarząd 
3) Komisja Rewizyjna 
4) grupa minimum 10 członków zwyczajnych lub mieszkańców obszaru LSR. 

2. Wniosek o zmianę lokalnych kryteriów wyboru powinien zawierać: 
1) oznaczenie działania, w ramach którego zmienia się lokalne kryteria wyboru 
2) nazwę aktualizowanego, likwidowanego kryterium lub nowego kryterium, maksymalną liczbę punktów przyznawanych za to kryterium, możliwości 

wyboru odpowiedzi wraz z odpowiadającą im punktacją. 
3. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Radę.  

 
§ 3 

Konsultacje społeczne zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji 
 

1. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady, wniosek o ustalenie lub zmianę kryteriów jest poddawany konsultacjom społecznym z mieszkańcami obszaru 

Stowarzyszenia N.A.R.E.W., co najmniej za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia N.A.R.E.W., przez okres co najmniej 2 tygodni. W ramach 

zmiany kryteriów wyboru organizowane jest co najmniej jedno spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami obszaru, którego celem jest prezentacja projektu 

zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji i dyskusja. 

2. Po konsultacjach społecznych zmiany kryteriów wyboru operacji sporządzane jest sprawozdanie z konsultacji społecznych publikowane na stronie 

internetowej Stowarzyszenia N.A.R.E.W. W sprawozdaniu znajduje się opis przeprowadzonych konsultacji społecznych, wykaz podmiotów uczestniczących w 

konsultacjach, główne wnioski zgłoszone podczas konsultacji i odniesienie się do nich przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W. 

3. Zmiana lokalnych kryteriów wyboru operacji dokonywana jest przez Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. 

 


