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Kryteria wyboru operacji dla celu 1 - Pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości 

Nazwa kryterium 
wyboru operacji 

Liczba 
przyznanych 
punktów 

Opis / potencjalne oddziaływanie Odniesienie do Diagnozy

1. Czy planowane 
działania sprzyjają 

ochronie środowiska i 
klimatu ? 

 Nie sprzyjają 
- 0 pkt 
 

 Sprzyjają  
    - 9 pkt 

Preferowane będą te operacje, których 
realizacja przyczyni się w różnym stopniu 

do ochrony środowiska lub będą 
przeciwdziałać zmianom klimatu. 

Punktowane będą operacje zawierające 
elementy ograniczające emisję 

szkodliwych pyłów, zanieczyszczeń oraz 
odpadów, ograniczające wykorzystanie 

energii lub operacje zakładające 
wykorzystanie lub promowanie rozwiązań 

opartych na odnawialnych źródłach 
energii.  Za działania sprzyjające ochronie 

środowiska uznane będą również te 
inwestycje, w których zaplanowano 

wykorzystanie materiałów sprzyjających 
środowisku. Tym sposobem LGD wpłynie 

na wzrost świadomości mieszkańców 
dotyczących potrzeby ochrony 

środowiska. Poza tym realizacja takich 
operacji pozytywnie wpłynie na jego 

jakość. 
 

Kryterium weryfikowane  będzie  na  
podstawie  zapisów w biznesplanie 

Potrzeba podejmowania 
działań sprzyjających 

zachowaniu przyrody i 
zachowaniu różnorodnych 
form jej ochrony, w tym 

działań minimalizujących 
skutki złego wpływu na 

środowisko opisane 
zostały w Rozdziale III – 

Diagnoza pkt 8 

2. Wnioskodawca 
zobowiązuje się do 
poinformowania 

lokalnej społeczności 
o fakcie otrzymania 

dofinansowania 
poprzez 

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 
Działania Bory 
Dolnośląskie ? 

 Nie 
zobowiązuje 
się do 
informowania  
 - 0 pkt 
 
 

 Zobowiązuje 
się do 
informowania  
 - 1 pkt 

LGD będzie premiować te projekty, 
których Wnioskodawcy zobowiążą się do 
informowania, że wsparcie na realizację 

operacji otrzymali za pośrednictwem 
Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie. 
Realizacja tego kryterium ma przyczynić 

się do zwiększenia rozpoznawalności 
Lokalnej Grupy Działania i tym samym 

wpłynąć na liczbę mieszańców 
zaangażowanych we wdrażanie Lokalnej 
Strategii Rozwoju Borów Dolnośląskich. 

 
Kryterium będzie weryfikowane na  
podstawie  złożonego oświadczenia. 

Niewielki poziom 
rozpoznawalności działań, 

które zostały 
sfinansowane ze środków 
LGD opisane zostały w 

Rozdziale III – Diagnoza 
pkt 1.1 

3. Innowacyjność 
operacji 

 
 Działanie nie 

posiada 
innowacyjnego 
charakteru 
- 0 pkt 
 

Innowacyjność - oznacza wprowadzanie 
nowego lub znacząco udoskonalonego 
produktu (wyrobu lub usługi), nowego 
procesu, nowej metody organizacji lub 

nowej metody promocji. 
Innowacyjność to także nietypowe, 
niestandardowe wykorzystanie czy 

Uwzględnienie 
innowacyjności w 

kryteriach wyboru zostało 
opisane w Rozdziale VI – 
Sposób wyboru i oceny 

operacji oraz sposób 
ustanawiania kryteriów 
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 Działanie 
posiada 
innowacyjny 
charakter 
- 9 pkt 

promocja lokalnych zasobów 
(przyrodniczych, kulturowych, w tym 
związanych z lokalnym dziedzictwem 

kulinarnym, tradycjami rzemieślniczymi, 
lokalnymi opowieściami i legendami, 

wydarzeniami historycznymi bądź 
wybitnymi postaciami związanymi z 

danym obszarem poprzez miejsce 
urodzenia czy pobytu). Zastosowanie tego 

kryterium wpłynie na wzrost 
konkurencyjności oferowanych usług i 

tym na poprawę ich jakości. 
 

Kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie zapisów w biznesplanie 

wyboru pkt 3 

4. Czy podstawą 
działalności 

Wnioskodawcy będzie 
wykorzystanie 

lokalnych produktów 
rolnych (lokalnego 
produktu rolnego – 
wytwarzanego na 
obszarze objętym 

LSR 

 Nie - 0 pkt 
 

 Tak - 7 pkt 

Premiowane będą te działania, które 
zakładać będą wykorzystanie lokalnych 
produktów rolnych wytwarzanych na 

obszarze objętym LSR zarówno w celu 
ich dalszego przetwarzania jak i 

sprzedaży. 
Mogą to być również inne produkty 

wytwarzane na obszarze LGD wpisane na 
listę Produktów Tradycyjnych 

prowadzoną przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 
Kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie zapisów w biznesplanie 

Opis lokalnych 
produktów został opisany 

w Rozdziale III – 
Diagnoza pkt. 9 

5. Czy operacja 
zakłada tworzenie 

nowych miejsc pracy 

 Nie - 0 pkt 
 

 Tak - 1 pkt 

Kryterium obowiązkowe. Każda z 
realizowanych operacji musi zakładać 
zwiększenie poziomu zatrudnienia i 

walkę z bezrobociem.  Realizacja LSR 
ma przyczynić się do wzrostu poziomu 
zatrudnienia na obszarze LGD i co za 

tym idzie poprawić warunki życia 
mieszkańców. 

 

Kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie zapisów w biznesplanie 

Opis rynku pracy, w tym 
określenie grup 

defaworyzowanych w 
stosunku co do których 
powinna być kierowana 

pomoc opisane zostały w 
Rozdziale III – Diagnoza 

pkt. 3 

6. Czy Wnioskodawca 
zobowiązuje się do 
utworzenia miejsca 

pracy dla osób z grup 
defaworyzowanych 
określonych w LSR 
(tj. kobiety i osoby 

bezrobotne w wieku 
25-44 lat) 

 Kobieta lub 
osoba 
bezrobotna w 
wieku 25-44 
lat – 7 pkt 
 

 Bezrobotna 
kobieta w 
wieku 25-44 

Premiowane będą te operacje, które 
zakładają chęć zatrudnienia osób z  grup 

defaworyzowanych  ze względu na 
dostęp do rynku pracy określonych w 

LSR (tj. osoby bezrobotne w wieku 25-44 
lat oraz kobiety). Realizacja LSR ma 
przyczynić się do wsparcia tych osób, 

oraz zminimalizować negatywne skutki 

Opis rynku pracy, w tym 
określenie grup 

defaworyzowanych w 
stosunku co do których 
powinna być kierowana 

pomoc opisane zostały w 
Rozdziale III – Diagnoza 

pkt. 3 



                                                                     

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Europa inwestująca w obszary wiejskie 

25 lat (liczone jest od 
dnia, w którym 
wnioskodawca osiąga 
wiek 25 lat); 

44 lata (liczone do dnia 
poprzedzającego dzień, w 

którym wnioskodawca 
osiągnie 45 rok życia) 

lat – 13 pkt związane z brakiem pracy 

 

Kryterium będzie weryfikowane na  
podstawie  zapisów w dokumentach 

aplikacyjnych w tym zapisów w 
biznesplanie 

7. Czy wnioskodawca 
zobowiązuje się do 

stworzenia więcej niż 
wymagany w PROW 
1 etat w przeliczeniu 

na etaty 
średnioroczne 

 

 
 Do 0,5 etatu 

– 9 pkt 
 

 Od 0,5 do 1 
etatu  
– 12 pkt 
 

 Powyżej 1 
etatu  
– 15 pkt 

Będą premiowane te operacje, które 
zakładają zwiększenie poziomu 

zatrudnienia i walkę z bezrobociem, 
zwłaszcza wśród osób z  grup 

defaworyzowanych  ze względu na 
dostęp do rynku pracy określonych w 

LSR (osoby bezrobotne w wieku 25-44 
lat oraz kobiety). Realizacja LSR ma 
przyczynić się do wzrostu poziomu 

zatrudnienia na obszarze LGD i co za 
tym idzie poprawić warunki życia 

mieszkańców. 

 

Kryterium będzie weryfikowane na  
podstawie  zapisów w dokumentach 

aplikacyjnych w tym zapisów w 
biznesplanie 

 
 
 
 
 

Opis rynku pracy, w tym 
określenie grup 

defaworyzowanych w 
stosunku co do których 
powinna być kierowana 

pomoc opisane zostały w 
Rozdziale III – Diagnoza 

pkt. 3 

8. Przewidziany czas 
realizacji projektu od 

podpisania umowy 
(weryfikacja na 

podstawie oświadczenia 
dołączonego do wniosku) 

 Od 0 do 12 
miesięcy  
– 18 pkt 

 
 Od 12 

miesięcy do 18 
miesięcy  
– 12 pkt 
 

 Od 18 do 24 
miesięcy  
– 6 pkt 

Premiowane będą te operacje, które 
zakładają krótki czas ich realizacji, co ma 

na celu szybki rozwój sektora 
gospodarczego, szybki wzrost 

zatrudnienia osób z grup 
defaworyzowanych, poprawę jakości 

życia na obszarach wiejskich oraz szybki 
spadek bezrobocia występującego na 

obszarze LGD 

 

Kryterium będzie weryfikowane na  
podstawie  zapisów w dokumentach 

aplikacyjnych w tym zapisów w 
biznesplanie 

Opis rynku pracy, w tym 
określenie grup 

defaworyzowanych w 
stosunku co do których 
powinna być kierowana 

pomoc opisane zostały w 
Rozdziale III – Diagnoza 

pkt. 3 Natomiast 
charakterystyka 

gospodarki i 
przedsiębiorczości 

znajduje się w Rozdziale 
III – Diagnoza pkt. 2 

9. Czy miejsce 
zamieszkania/siedziby 
wnioskodawcy mieści 

się na terenie 
miejscowości, której 
liczba mieszkańców 

wynosi: 
(w oparciu o dane 

 Od 0 do 1000  
– 8 pkt 

 Od 1001 do 
2000  
– 7 pkt 

 Od 2001 do 
3000– 6 pkt 

 Od 3001 do 

Premiowane będą te operacje, które mają 
na celu aktywizację i zachęcanie do 

postaw pro przedsiębiorczych 
mieszkańców małych miejscowości a 
także wzmocnić te niewielkie i małe 

przedsiębiorstwa mające swoje siedziby 
na terenie nawet najmniejszych sołectw. 

Opis rynku pracy, w tym 
określenie grup 

defaworyzowanych w 
stosunku co do których 
powinna być kierowana 

pomoc opisane zostały w 
Rozdziale III – Diagnoza 

pkt. 3 Natomiast 
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statystyczne pozyskane z 
Urzędu Gminy, na dzień 
31.12.2015 r.) 

4000  
– 5 pkt 

 Od 4001 do 
5000 

    – 4 pkt 
 Od 5001 do 

6000 
– 3 pkt 

 Od 6001 do 
7000 – 2 pkt 

 7001 i więcej – 
1 pkt 

 

Kryterium będzie weryfikowane na  
podstawie  zapisów w dokumentach 

aplikacyjnych w tym zapisów w 
biznesplanie 

charakterystyka 
gospodarki i 

przedsiębiorczości 
znajduje się w Rozdziale 

III – Diagnoza pkt. 2 

10. Wnioskodawca 
wziął udział w 
szkoleniu/doradztwie 
przez LGD 
przeprowadzonego w 
ramach naboru? 
 (weryfikacja na 
podstawie list obecności) 

 za obecność 
na szkoleniu 
– 6 pkt; 

 za obecność 
na doradztwie 
– 12 pkt; 

 za obecność 
na szkoleniu i 
doradztwie – 
18 pkt. 

Z uwagi na konieczność wzmocnienia 
słabo rozwiniętego kapitału społecznego 
istnieje potrzeba nieustannego wsparcia 

szkoleniowego i doradczego osób 
chcących założyć lub rozwinąć 

działalność gospodarczą. Dodatkowo 
element ten wpływa bezpośrednio na 

stopień realizacji przyjętego wskaźnika. 
Dlatego też preferowane będą projekty 

składane przez podmioty, które korzystały 
ze wsparcia szkoleniowego i doradczego. 

Tym działaniem LGD chce podnieść 
poziom wiedzy osób chcących uzyskać 

wsparcie od LGD. 
 

Kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie list obecności ze szkolenia i 

doradztwa 

Opis kapitału 
zamieszczony został w 

Rozdziale III – Diagnoza 
pkt 1.1 i 4 

Maksymalna liczba 
punktów 

99 pkt   

Minimalna liczba 
punktów 

50 pkt   

Miejsce operacji na liście rankingowej określa średnia arytmetyczna (do dwóch miejsc po przecinku) wszystkich indywidualnych 
ocen.
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Kryteria wyboru operacji dla celu 2 ogólnego - Lepsze wykorzystanie potencjału przyrodniczego 
i kulturowego w rozwoju regionu 
 

Nazwa kryterium 
wyboru operacji 

Liczba 
przyznanych 
punktów 

Opis / potencjalne oddziaływanie Odniesienie do Diagnozy 

Wpływ społecznego 
oddziaływania 
operacji na obszar 
LGD: 
 

 
 
 Operacja wpływa 

na jedną 
miejscowość – 2 
pkt 

 Operacja wpływa 
na całą gminę – 4 
pkt 

 Operacja wpływa 
na cały obszar 
LGD - 6 pkt 

 

W ramach realizacji projektów 
preferowane będą operacje, które 
swoim zasięgiem wpływają na 
obszar co najmniej gminy objętej 
LSR. Realizacja kryterium 
przyczyni się do realizacji 
operacji obejmującej swoim 
zasięgiem jak największą ilość 
mieszkańców.  
 
Kryterium weryfikowane będzie 
na podstawie zapisów we wniosku 
aplikacyjnym. 

Problem konieczności 
rozwoju sektora 
gospodarczego na 
obszarze LGD, tworzenie 
nowych miejsc pracy oraz 
konieczność 
podejmowania działań 
polegających na 
współpracy podmiotów 
gospodarczych opisane 
zostały w Rozdziale III – 
Diagnoza pkt 2 i 3 oraz w 
Rozdziale IV – Analiza 
SWOT 

Czy planowane 
działania sprzyjają 
ochronie środowiska 
i klimatu ? 
 

 
 
 
- Nie sprzyjają 
0 pkt 
- Sprzyjają -10 pkt 

Preferowane będą te operacje, 
których realizacja przyczyni się do 

działań lub inwestycji 
sprzyjających ochronie środowiska 

lub przeciwdziałaniu zmianom 
klimatu. Mogą to być zadania 

związane z edukacją (warsztaty, 
szkolenia, ścieżki dydaktyczne 

itp.), rewitalizacją i 
zagospodarowaniem terenów 
zieleni lub z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii albo 
polegające na oznaczeniu i 

ochronie miejsc oraz obiektów 
przyrodniczo cennych i 

unikatowych. Za działania 
sprzyjające ochronie środowiska 

uznane będą również też te 
inwestycje, w których zaplanowano 

wykorzystanie materiałów 
sprzyjających środowisku. Tym 

sposobem LGD wpłynie na wzrost 
świadomości mieszkańców 

dotyczących potrzeby ochrony 
środowiska. Poza tym realizacja 

takich operacji pozytywnie wpłynie 
na jakość środowiska. 

 
Kryterium weryfikowane  będzie  
na  podstawie  zapisów we wniosku 
aplikacyjnym. 

Potrzeba podejmowania 
działań sprzyjających 
zachowaniu przyrody i 
zachowaniu różnorodnych 
form jej ochrony, w tym 
działań minimalizujących 
skutki złego wpływu na 
środowisko opisane 
zostały w Rozdziale III – 
Diagnoza pkt 8 
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Wnioskodawca 
zobowiązuje się do 
poinformowania 
lokalnej 
społeczności o fakcie 
otrzymania 
dofinansowania 
poprzez 
Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 
Działania Bory 
Dolnośląskie ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nie zobowiązuje 
się do 
informowania 
- 0 pkt 

 Zobowiązuje się do 
informowania - 
10 pkt 

LGD będzie premiować te projekty, 
których Beneficjenci zobowiążą się 
do informowania, że wsparcie na 
realizację operacji otrzymali za 
pośrednictwem LGD. Realizacja 
tego kryterium ma przyczynić się 
do zwiększenia rozpoznawalności 
Lokalnej Grupy Działania i tym 
samym wpłynąć na liczbę 
mieszańców zaangażowanych we 
wdrażanie Lokalnej Strategii 
Rozwoju Borów Dolnośląskich. 

Kryterium będzie weryfikowane na  
podstawie  złożonego 
oświadczenia.   

Niewielki poziom 
rozpoznawalności działań, 
które zostały 
sfinansowane ze środków 
LGD opisane zostały w 
Rozdziale III – Diagnoza 
pkt 1.1 

Innowacyjność 
operacji  

 

 Działanie nie 
posiada 
innowacyjnego 
charakteru – 0 
pkt; 

 Działania 
posiada charakter 
innowacyjny – 
10 pkt; 

Innowacyjność - oznacza 
wprowadzanie nowego lub 
znacząco udoskonalonego produktu 
(wyrobu lub usługi), nowego 
procesu, nowej metody organizacji 
lub nowej metody promocji. 
Innowacyjność to także nietypowe, 
niestandardowe wykorzystanie czy 
promocja lokalnych zasobów 
(przyrodniczych, kulturowych, w 
tym związanych z lokalnym 
dziedzictwem kulinarnym, 
tradycjami rzemieślniczymi, 
lokalnymi opowieściami i 
legendami, wydarzeniami 
historycznymi bądź wybitnymi 
postaciami związanymi z danym 
obszarem poprzez miejsce 
urodzenia czy pobytu). 
Zastosowanie tego kryterium 
wpłynie na wzrost 
konkurencyjności oferowanych 
usług i tym na poprawę ich jakości. 
 
Kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie zapisów we wniosku 
aplikacyjnym. 

Uwzględnienie 
innowacyjności w 
kryteriach wyboru zostało 
opisane w Rozdziale VI – 
Sposób wyboru i oceny 
operacji oraz sposób 
ustanawiania kryteriów 
wyboru pkt 3 

Czy planowana 
operacja będzie 
realizowana w 
miejscowości: 
(w oparciu o dane 
statystyczne pozyskane 
z Urzędu Gminy, na 
dzień 31.12.2015 r.) 

 
 

 
 Powyżej 5 tys. 

mieszkańców - 
5 pkt; 

 Do 5 tys. 
mieszkańców – 

W ramach realizacji projektów 
preferowane będą operacje, które 
realizowane będą w 
miejscowościach poniżej 5 tys. 
mieszkańców. Tym kryterium LGD 
chce wzmocnić przede wszystkim 
te miejscowości, które z uwagi na 
mniejszą liczbę mieszkańców są 

Kryterium obowiązkowe, 
które wymusza potrzebę 
zwiększenia pomocy w 
miejscowościach 
mniejszych w tym na 
terenach wiejskich 
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 10 pkt często marginalizowane. 
 
Kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie zapisów we wniosku 
aplikacyjnym. 

Czy planowana 
operacja posiada 
społeczny 
charakter? 

 

 
 

 
 Nie – 0 pkt 
 Tak – 10 pkt 

 

W ramach realizacji projektów 
preferowane będą te operacje, które 
są wynikiem konsultacji 
społecznych np. uchwały zebrania 
wiejskiego bądź ich realizacja jest 
zgodna z dokumentami 
strategicznymi gminy np. planem 
rewitalizacji, planem odnowy 
miejscowości, strategii rozwoju 
gminy. Tym działaniem LGD chce 
wzmocnić zaangażowanie 
społeczne w operacje realizowane 
przede wszystkim przez gminy. 
 
Kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie zapisów we wniosku 
aplikacyjnym. 

Opis kapitału społecznego 
zamieszczony został w 
Rozdziale III – Diagnoza 
pkt1.1 i 4 

Czy operacja 
wpływa na 
zwiększenia 
integracji 
społecznej? 

 

 Nie - 0 pkt 
 Tak – 10 pkt 
 
 
 

 

W ramach realizacji projektów 
preferowane będą te operacje, które 
przyczynią się do niwelowania 
nierówności społecznych i wsparcie 
grup defaworyzowanych (osoby 
bezrobotne w wieku 25-44 lat oraz 
kobiety) lub zagrożonych 
wykluczeniem społecznym (osoby 
w wieku poprodukcyjnym), które 
zostały wykazane w związku z 
przeprowadzoną diagnozą na 
obszarze LGD. 
 
Kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie zapisów we wniosku 
aplikacyjnym. 

Opis kapitału społecznego 
zamieszczony został w 
Rozdziale III – Diagnoza 
pkt1.1 i 4 

Maksymalna liczba 
punktów 

66   

Minimalna liczba 
punktów 

35   

Miejsce operacji na liście rankingowej określa średnia arytmetyczna (do dwóch miejsc po przecinku) wszystkich 
indywidualnych ocen.
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Lokalne kryteria wyboru dla celu 3 - Wzrost kapitału społecznego na obszarze LGD 
 
Nazwa 
kryterium 
wyboru operacji 

Liczba 
przyznanych 
punktów 

Opis / potencjalne oddziaływanie 
Odniesienie 
do Diagnozy 

Operacja 
zakłada 
wniesienie 
finansowego 
wkładu 
własnego: 
 Nie zakłada 

wniesienia 
wkładu 
własnego 

 Zakłada 
wniesienia 
wkładu 
własnego 

 
 
 
 0 pkt 
 
 
 1 pkt 
 

Pomimo, że poziom wsparcia dla projektów 
grantowych określony został na poziomie 
100% wydatków kwalifikowanych, to istnieje 
konieczność zaangażowania podmiotów do 
partycypowania finansowego w realizację 
własnych projektów grantowych. Dlatego też 
preferowane będą operacje zakładające 
wniesienie finansowego wkładu własnego w 
realizację projektu, przy czym nie określono 
zarówno minimalnego jak i maksymalnego 
poziomu takiego wkładu. Kryterium będzie 
spełnione w momencie założenia nawet 
niewielkiej kwoty. Kryterium wpłynie nie 
tylko na zwiększenie odpowiedzialności za 
realizowaną operację, ale przede wszystkim 
zaangażuje jeszcze bardziej Grantobiorcę do 
zrealizowania jego pomysłów. 
 
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
zapisów we wniosku aplikacyjnym. 

Opis niskiego 
poziomu 
kapitału 
społecznego i 
konieczność 
jego 
wzmocnienia 
opisane 
zostały w 
Rozdziale III – 
Diagnoza pkt 
1.1 i 4  

Doświadczenie 
wnioskodawcy w 
realizacji 
projektów 
 Nie posiada 

doświadczenia 
 Zrealizował 

przynajmniej 
jeden projekt 

 
 
 
0 pkt 

 
1 pkt 
 

Z uwagi na słabo rozwinięty kapitał społeczny 
w regionie istnieje konieczność jego 
wzmocnienia poprzez promowanie 
podmiotów posiadających doświadczenia w 
realizacji projektów ze środków 
zewnętrznych. Dlatego też preferowane będą 
projekty składane przez podmioty, które będą 
w stanie udokumentować realizację minimum 
1 projektu współfinansowanego ze środków 
zewnętrznych, przy czym nie będzie miała 
znaczenia kwota dotacji jaką organizacja ta 
otrzymała. Tym działanie  
 
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
zapisów we wniosku aplikacyjnym. 

Opis kapitału 
społecznego 
zamieszczony 
został w 
Rozdziale III – 
Diagnoza pkt 
1.1 i 4 

Wnioskodawca 
korzystał z cyklu 
szkoleniowego w 
zakresie 
mikrograntów 
udzielanego 
przez LGD 
 Korzystał z 

cyklu 
szkoleniowego 

 Nie korzystał z 

 
 
 
 
 

1 pkt 
 

0 pkt 

Z uwagi na konieczność wzmocnienia słabo 
rozwiniętego kapitału społecznego istnieje 
potrzeba nieustannego wsparcia 
szkoleniowego i doradczego członków tychże 
organizacji. Dodatkowo element ten wpływa 
bezpośrednio na stopień realizacji przyjętego 
wskaźnika. Dlatego też preferowane będą 
projekty składane przez podmioty, które 
korzystały ze wsparcia szkoleniowego i 
doradczego prowadzonego przez LGD. Tym 
działaniem LGD chce podnieść poziom 

Opis kapitału 
zamieszczony 
został w 
Rozdziale III – 
Diagnoza pkt 
1.1 i 4 
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cyklu 
szkoleniowego 

wiedzy osób chcących uzyskać wsparcie od 
LGD. 
 
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
zapisów we wniosku aplikacyjnym. 

Wnioskodawca 
zobowiązuje się 
do 
poinformowania 
lokalnej 
społeczności o 
fakcie 
otrzymania 
dofinansowania 
poprzez 
Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 
Działania Bory 
Dolnośląskie ? 
 Nie 

zobowiązuje się 
do 
informowania 

 Zobowiązuje 
się do 
informowania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 pkt 
 

1 pkt 

LGD będzie premiować te projekty, których 
Beneficjenci zobowiążą się do informowania, 
że wsparcie na realizację operacji otrzymali za 
pośrednictwem LGD. Realizacja tego 
kryterium ma przyczynić się do zwiększenia 
rozpoznawalności Lokalnej Grupy Działania i 
tym samym wpłynąć na liczbę mieszańców 
zaangażowanych we wdrażanie Lokalnej 
Strategii Rozwoju Borów Dolnośląskich. 

Kryterium będzie weryfikowane na  
podstawie  złożonego oświadczenia.   

Niewielki 
poziom 
rozpoznawalno
ści działań, 
które zostały 
sfinansowane 
ze środków 
LGD opisane 
zostały w 
Rozdziale III – 
Diagnoza pkt 
1.1 

Innowacyjność 
operacji  
 Działanie nie 

posiada 
innowacyjnego 
charakteru 

 Działania 
posiada 
charakter 
innowacyjny 

 
0 pkt 

 
 

1 pkt 

Innowacyjność - oznacza wprowadzanie 
nowego lub znacząco udoskonalonego 
produktu (wyrobu lub usługi), nowego 
procesu, nowej metody organizacji lub nowej 
metody promocji. 
Innowacyjność to także nietypowe, 
niestandardowe wykorzystanie czy promocja 
lokalnych zasobów (przyrodniczych, 
kulturowych, w tym związanych z lokalnym 
dziedzictwem kulinarnym, tradycjami 
rzemieślniczymi, lokalnymi opowieściami i 
legendami, wydarzeniami historycznymi bądź 
wybitnymi postaciami związanymi z danym 
obszarem poprzez miejsce urodzenia czy 
pobytu). Zastosowanie tego kryterium 
wpłynie na wzrost konkurencyjności 
oferowanych usług i tym na poprawę ich 
jakości. 
 
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
zapisów we wniosku aplikacyjnym. 

Uwzględnienie 
innowacyjnośc
i w kryteriach 
wyboru 
zostało 
opisane w 
Rozdziale VI – 
Sposób 
wyboru i 
oceny operacji 
oraz sposób 
ustanawiania 
kryteriów 
wyboru pkt 3 

Czy planowane 
działania 
sprzyjają 
ochronie 

 
 
 
0 pkt 

Preferowane będą te operacje, których 
realizacja przyczyni się do działań lub 
inwestycji sprzyjających ochronie środowiska 
lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Mogą 

Potrzeba 
podejmowania 
działań 
sprzyjających 
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środowiska i 
klimatu ? 
2. Nie sprzyjają 
3. Sprzyjają – 1 

pkt 

1 pkt to być zadania związane z edukacją 
(warsztaty, szkolenia, ścieżki dydaktyczne 
itp.), rewitalizacją i zagospodarowaniem 
terenów zieleni lub z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii albo polegające 
na oznaczeniu i ochronie miejsc oraz 
obiektów przyrodniczo cennych i 
unikatowych. Za działania sprzyjające 
ochronie środowiska uznane będą również też 
te inwestycje, w których zaplanowano 
wykorzystanie materiałów sprzyjających 
środowisku. Tym sposobem LGD wpłynie na 
wzrost świadomości mieszkańców 
dotyczących potrzeby ochrony środowiska. 
Poza tym realizacja takich operacji 
pozytywnie wpłynie na jakość środowiska. 
 
Kryterium weryfikowane  będzie  na  
podstawie  zapisów we wniosku 
aplikacyjnym. 

zachowaniu 
przyrody i 
zachowaniu 
różnorodnych 
form jej 
ochrony, w 
tym działań 
minimalizując
ych skutki 
złego wpływu 
na środowisko 
opisane 
zostały w 
Rozdziale III – 
Diagnoza pkt 
8 

Czy operacja 
zakłada 
formalne 
włączenie 
partnera: 
 Nie zakłada. 

Operacja 
realizowana 
będzie 
samodzielnie – 
0 pkt 

 Zostanie 
włączony 
partner z 
sektora 
gospodarczego 
– 1 pkt 

 Zostanie 
włączony 
partner z 
sektora 
społecznego  

 
 
 

 
0 pkt 
 
 
 

 
 

1 pkt 
 
 
 
 

1 pkt 

Z uwagi na słabo rozwinięty kapitał społeczny 
w regionie istnieje konieczność jego 
wzmocnienia poprzez promowanie 
podmiotów angażujących w proces realizacji 
operacji pozostałych partnerów z sektora 
gospodarczego i społecznego. Premiowanie 
tego typu operacji służy zintegrowaniu 
podmiotów i jest istotnym elementem 
wpływającym na rozwój regionu.  
 
Kryterium weryfikowane  będzie  na  
podstawie  zapisów we wniosku 
aplikacyjnym. 
 
Oceniający może łącznie przyznać 2 punkty 

Opis kapitału 
zamieszczony 
został w 
Rozdziale III – 
Diagnoza pkt 
1.1 i 4  
Element 
zintegrowania 
zasobów 
opisany został 
w Rozdziale X 
pkt. 2 

Czy realizacja 
operacji 
przyczyni się do 
zwiększenia 
aktywności 
społecznej ? 
 Tak – 1 pkt 
 Nie – 0 pkt 

 
 
 
 

1 pkt 
0 pkt 

Poziom aktywności społecznej jednoznacznie 
pokazuje, że ten aspekt kapitału społecznego 
wymaga interwencji ze strony LGD. 
Należy zatem premiować te działania, które 
przyczyniają się do zwiększenia aktywności 
społecznej. Dzieje się to wtedy i tylko wtedy, 
kiedy operacja zakłada stworzenie warunków 
do wzrostu takiej aktywności poprzez: 
stworzenia miejsc integracji społecznej lub 

Opis kapitału 
zamieszczony 
został w 
Rozdziale III – 
Diagnoza 
pkt1.1 i 4  
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przygotowanie oferty edukacyjnej, 
kulturalnej, turystycznej lub rekreacyjno-
sportowej zakładającej poprawę stanu 
aktywności społecznej. Tym działaniem LGD 
chce przede wszystkim zachęcić 
mieszkańców, także osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym (osoby w wieku 
poprodukcyjnym) do aktywnego udziału w 
życiu społecznym. 
 
Kryterium weryfikowane  będzie  na  
podstawie  zapisów we wniosku 
aplikacyjnym. 

Czy operacja 
przeciwdziała 
wykluczeniu 
społecznemu ? 
 Tak 
 Nie  

 
 
 
 

1 pkt 
0 pkt 

Działanie przyczyni się do zapobiegania 
wykluczenia społecznego, wtedy i tylko 
wtedy, kiedy operacja zakłada działania 
skierowane do osób w wieku 
poprodukcyjnym. Tym działaniem LGD chce 
przede wszystkim integrować osoby 
zagrożone wykluczeniem społecznym tj. 
osoby w wieku poprodukcyjnym z resztą 
mieszkańców. 
 
Kryterium weryfikowane  będzie  na  
podstawie  zapisów we wniosku 
aplikacyjnym. 

Opis grup 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym 
wraz ze 
wskazaniem 
potrzeby ich 
wsparcia 
zawarty został 
w Rozdziale 
III – Diagnoza 
pkt 5 

Maksymalna 
liczba punktów 

10 pkt   

Minimalna 
liczba punktów 

5 pkt   

Miejsce operacji na liście rankingowej określa średnia arytmetyczna (do dwóch miejsc po przecinku) wszystkich 
indywidualnych ocen.

 
 


