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Lp. 
Rodzaj 

kryterium 
Numer 

kryterium 
KRYTERIUM Źródło danych 

 
 

Doprecyzowanie kryterium 

1.  Charakterystyka 
LSR 
- maksymalnie 
46 pkt 

1.1.  Komplementarność i synergia 
przedsięwzięć w LSR  
 
Przewidziane w LSR przedsięwzięcia 
wykazują synergię lub są względem siebie 
komplementarne w stopniu: 

a) Wysokim – 7 pkt 
b) Dostatecznym – 4 pkt, 
c) Niskim – 0 pkt 

 

LSR - Rozdział V  
Spójność, komplementarność 
i synergia 

Przedsięwzięcia wykazujące synergię tj. 
przedsięwzięcia współdziałające w 
osiąganiu wyznaczonego celu.  
 
Przedsięwzięcia komplementarne tj. 
przedsięwzięcia wzajemnie się 
uzupełniające, dopełniające w osiąganiu 
wyznaczonego celu. 
 
Kryterium spełnione w 
stopniu wysokim oznacza, iż wszystkie 
przedsięwzięcia, tam gdzie to możliwe i 
uzasadnione, wykazują synergię lub 
komplementarność w osiąganiu celów 
LSR, a zależności są opisane i uzasadnione 
zakresem i specyfiką przedsięwzięć oraz 
celami LSR. 
Jeżeli realizacja któregoś z przedsięwzięć 
nie wykazuje synergii lub 
komplementarności z innymi 
przedsięwzięciami konieczne jest dokładne 
uzasadnienie jego realizacji dla osiągnięcia 
celów LSR i to uzasadnienie jest 
wystarczające.  
 
Kryterium spełniane w 
stopniu dostatecznym oznacza, że 
przedsięwzięcia są ze sobą powiązane, 
jednak nie wszystkie wykazują synergię lub 
komplementarność w osiąganiu celów LSR. 
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Lp. 
Rodzaj 

kryterium 
Numer 

kryterium 
KRYTERIUM Źródło danych 

 
 

Doprecyzowanie kryterium 

Przedsięwzięcia nie wykazujące synergii lub 
komplementarności z innymi 
przedsięwzięciami nie są uzasadnione lub 
ich uzasadnienie nie jest wystarczające.  
 
Kryterium spełnione w stopniu niskim 
oznacza, iż przedsięwzięcia są ze sobą 
luźno powiązane a ich współdziałanie jest 
znikome lub pozorne (niewymierne). 

1.2.  Innowacyjność w LSR 
 
LSR zawiera: 

a) definicję innowacyjności i 
wskazanie konkretnego 
przedsięwzięcia, w którym zostanie 
zastosowana - 1 pkt 

b) animowanie do wdrażania 
innowacji – 3 pkt,  

c) opis planowanych metod wdrożenia 
zdefiniowanych innowacji i ich 
oczekiwanego wpływu na rozwój 
obszaru LSR – 6 pkt 

 
W LSR nie przewidziano żadnego z 
powyższych rozwiązań – 0 pkt 

 
 

LSR – Rozdziały: 
VI Cele i wskaźniki  
VII Sposób wyboru i oceny 
operacji oraz sposób 
ustanawiania kryteriów 
wyboru  
III Partycypacyjny charakter 
LSR 
 

Przez innowacyjność rozumie się zmianę 
mającą na celu wdrożenie nowego na 
obszarze objętym LSR lub znacząco 
udoskonalonego produktu, usługi, procesu, 
organizacji lub nowego sposobu 
wykorzystania lub zmobilizowania 
istniejących lokalnych zasobów 
przyrodniczych, historycznych, kulturowych 
czy społecznych (kontekst lokalny).  
 
Stopień oryginalności zmian w 
innowacyjności: 

− Kreatywne – powstają w wyniku 
autorskiego pomysłu, dotyczą nowych 
produktów, usług, procesów lub 
organizacji. 

− Imitujące - wzorowane na wcześniej 
powstałych produktach, usługach, 
procesach lub organizacji. Dotyczące 
nowego sposobu wykorzystania lub 
zmobilizowania istniejących lokalnych 
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Lp. 
Rodzaj 

kryterium 
Numer 

kryterium 
KRYTERIUM Źródło danych 

 
 

Doprecyzowanie kryterium 

zasobów przyrodniczych, historycznych, 
kulturowych czy społecznych. 

− Pozorne – w rzeczywistości nie są to 
innowacje w skali LSR. Są to jedynie 
drobne zmiany oferujące rzekome 
nowości. 

Minimalną liczbę punktów (1 pkt) przyznaje 
się, jeżeli LGD opracowała definicję 
innowacyjności, zawarła informacje na 
temat jej zastosowania, w tym wskazała 
rodzaj stosowanych zachęt do wdrażania 
innowacji co najmniej w jednym 
przedsięwzięciu w ramach LSR (lit. a). 
3 punkty należy przyznać w przypadku gdy 
LSR spełnia wymagania dot. lit a) 
wymienione powyżej oraz przewiduje w 
LSR animowanie do wdrożenia innowacji. 
(lit. b). 
Maksymalna liczbę punktów (6 pkt) 
przyznawana jest gdy oprócz wymagań 
określonych w lit. a) i b ) LSR zawiera opis 
planowanych metod wdrożenia 
zdefiniowanych innowacji i ich 
oczekiwanego wpływu na rozwój obszaru 
LSR (lit. c). 
W przypadku gdy stopień oryginalności 
zmian w innowacyjności jest pozorny 
punktów nie przyznaje się.  

1.3.  Wartość dodana podejścia LEADER w 
realizacji LSR 
 

LSR - Rozdział V  
Spójność, komplementarność 
i synergia 

Minimalną liczbę punktów (2 pkt) przyznaje 
się, jeżeli LGD wykazała wartość dodaną 
podejścia LEADER w realizacji LSR tylko 
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Doprecyzowanie kryterium 

a) w LSR wykazano korzyści 
planowane do osiągniecia poprzez  
realizację LSR jakie daje podejście 
LEADER – 2 pkt  

b) w LSR wykazano korzyści 
planowane do osiągniecia poprzez  
realizację LSR jakie daje podejście 
LEADER oraz zawarto precyzyjne i 
wyczerpujące uzasadnienie: 

− doboru zakresów wsparcia, 

− wyboru dostępnych źródeł 
finansowania, 

− przyjętego sposobu wdrażania 
LSR, 

− doboru dostępnych metod 
wdrażania operacji w ramach LSR, 

            – 6 pkt 
 
W LSR nie wykazano korzyści 
planowanych do osiągnięcia poprzez 
realizację LSR – 0 pkt 

poprzez wyliczenie korzyści planowanych 
do osiągniecia poprzez realizację (np. 
wsparcie niektórych grup beneficjentów w 
ramach tego podejścia w sposób odmienny 
od innych instrumentów wsparcia; 
możliwość realizacji projektów 
wykraczających poza obszar jednostek 
administracyjnych gmin). 
 
Maksymalna liczbę punktów (6 pkt) 
przyznawana jest gdy oprócz korzyści, o 
których mowa w lit. a) LSR zawiera 
jednocześnie precyzyjne i wyczerpujące 
uzasadnienie: 

− doboru zakresów wsparcia, 

− wyboru dostępnych źródeł 
finansowania, 

− przyjętego sposobu wdrażania LSR 
(np. realizacja wielozakresowych 
naborów wniosków o wsparcie lub 
harmonizacja zakresów 
tematycznych następujących po 
sobie naborów wniosków), 

− doboru dostępnych metod 
wdrażania operacji w ramach LSR 
(np. dlaczego projekty grantowe, 
projekty partnerskie, operacje 
realizowane w partnerstwie itp.), 

− sposobu wzmocnienia planowanych 
do osiągniecia efektów. 
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Lp. 
Rodzaj 

kryterium 
Numer 

kryterium 
KRYTERIUM Źródło danych 

 
 

Doprecyzowanie kryterium 

 
Istotnym aspektem opisu jest wpływ 
zastosowania podejścia LEADER/RLKS na 
rozwój społeczny, w tym wzrost potencjału 
członków lokalnych społeczności. 
 
Za spełnienie warunków dostępu bez 
wskazania dodatkowych aspektów wartości 
dodanej podejścia LEADER punktów nie 
przyznaje się. 
 
 
 
 

1.4.  Partnerstwo w LGD (wewnętrzne) 
 
a) LSR/statut LGD zawiera informacje, z 
których wynika, iż relacje między 
członkami LGD na etapie wdrażania LSR 
są oparte na pogłębionym partnerstwie i 
skutecznej komunikacji, co potwierdzają 
treści odnoszące się do sposobu 
funkcjonowania partnerstwa, co najmniej 
w odniesieniu do:  
- częstego korzystania z możliwości 
kolegialnego podejmowania decyzji,  
- stosowania przyjaznych dla odbiorcy 
form komunikacji,  
- sformułowanych zachęt do zgłaszania 
nowych pomysłów/inicjatyw dot.  
funkcjonowania LGD i wdrażania LSR  

LSR – Rozdział; 
I Charakterystyka 
partnerstwa lokalnego 
III Partycypacyjny charakter 
LSR 
 
Ewentualnie statut LGD 
 

Kryterium 1.4 odnosi się do zasad 
współpracy LGD z członkami LGD tj. 
partnerami tworzącymi LGD (w 
przeciwieństwie do kryterium 1.5, które 
odnosi się do zasad współpracy z 
podmiotami innymi niż członkowie LGD).  
 
Partnerskie relacje w LGD są 
fundamentalną i niezaprzeczalną cechą 
podejścia RLKS. Jest to oczywiste, że różne 
podmioty wdrażające RLKS muszą 
efektywnie współpracować. Każdy podmiot 
w LGD ma do odegrania inną rolę, ale 
wszystkie one muszą ze sobą 
współpracować i podejmować właściwe 
decyzje, jeżeli cały „mechanizm” ma działać 
wydajnie i osiągane mają być przyjęte cele. 
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Lp. 
Rodzaj 

kryterium 
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kryterium 
KRYTERIUM Źródło danych 

 
 

Doprecyzowanie kryterium 

 
 – 2 pkt, 

 
b) LSR/statut LGD nie zawiera informacji, 
z których wynika, iż relacje między 
członkami LGD na etapie wdrażania LSR 
są oparte na pogłębionym partnerstwie i 
skutecznej komunikacji  – 0 pkt 

Taka współpraca wymaga jednak szeregu 
działań/rozwiązań/zasad. Tym samym LSR 
powinna zawierać informacje, z których 
wyraźnie wynika, iż relacje między 
członkami LGD na etapie wdrażania LSR są 
oparte na pogłębionym partnerstwie i 
skutecznej komunikacji.  
 
Mogą one przejawiać się w zasadach 
funkcjonowania LGD, które przewidują m. 
in.: 

• różnorodne formy komunikacji (nie tylko 
formalne),  

• kolegialny sposób podejmowania decyzji 
(wypracowanie oraz częste korzystanie z 
formuły pośredniej między decyzją 
prezesa zarządu a uchwałą walnego 
zgromadzenia np. praca w zespołach), 

• stosowanie zasady, iż walne zebranie 
członków jest zwoływane także na 
wniosek dość wąskiej grupy członków 
LGD np. 20% liczby członków, 

• ograniczenie zakresu czynności, co do 
których zarząd podejmuje decyzje bez 
konsultacji/uzgodnienia z pozostałymi 
członkami LGD, 

• otwartość na inicjatywy członków LGD 
(możliwość zgłaszania 
propozycji/inicjatyw przez członków LGD  
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Lp. 
Rodzaj 

kryterium 
Numer 

kryterium 
KRYTERIUM Źródło danych 

 
 

Doprecyzowanie kryterium 

dot. funkcjonowania LGD i wdrażania 
LSR, zachęty do ich zgłaszania), 

• zasada informowania o wyniku weryfikacji 
propozycji/inicjatywy zgłoszonej przez 
członka LGD z uzasadnieniem tego 
wyniku. 

1.5.  Partnerstwo na obszarze LSR 
 

a) LGD przewiduje w LSR zachęcanie 
do współpracy i zgłaszania nowych 
inicjatyw/ pomysłów - 3 pkt lub 
 

b) LGD przewiduje poszukiwanie i 
kojarzenie partnerów w ramach 
operacji realizowanych w 
partnerstwie - 3 pkt  
 

 

LGD nie przewiduje w LSR poszukiwania i 

kojarzenia partnerów, ani nie przewiduje 

zachęcania do współpracy z innymi 

podmiotami – 0 pkt. 

UWAGA: Punkty się sumują 

LSR –  Rozdziały: 
III Partycypacyjny charakter 
LSR 
VI Cele i wskaźniki, 
VII 
Sposób wyboru i oceny 
operacji oraz sposób 
ustanawiania kryteriów 
wyboru 
VIII Plan Działania 
IX Plan finansowy LSR 

  

LGD reprezentując partnerskie podejście do 
podmiotów z obszaru objętego LSR 
powinna przewidzieć możliwość: zgłaszania 
pomysłów na realizację nowych projektów 
przez LGD lub podmioty inne niż LGD w 
ramach LSR (także w partnerstwie), lub 
zgłaszania pomysłów/inicjatyw realizacji 
projektów wykraczających poza LSR (co 
czasem może wymagać zmiany LSR)  
- przy zapewnieniu informowania o wyniku 
dokonanej przez LGD weryfikacji zgłoszonej 
propozycji/inicjatywy z uzasadnieniem tego 
wyniku. 
Taka możliwość może mieć różnorodną 
formę np. naborów fiszek z pomysłami, 
formularzy kontaktowych na stronie 
internetowej itp. 
Ponadto powinna przewidzieć otwarte 
konsultacje nowych pomysłów LGD np. przy 
okazji zmiany LSR. 
Ważna jest przystępna forma komunikacji, 
dostosowana do odbiorców. 
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kryterium 
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KRYTERIUM Źródło danych 

 
 

Doprecyzowanie kryterium 

Formą partnerstwa jest wspieranie 
współpracy z innymi podmiotami tj. 
animowanie podmiotów z obszaru objętego 
LSR do współpracy z innymi podmiotami 
(nie tylko z LGD) poprzez szkolenia, 
spotkania aktywizacyjne, itp. LGD powinna 
wspierać realizację operacji realizowanych 
w partnerstwie, czego istotnym elementem 
jest kojarzenie partnerów. 
 
Punktacji nie może podlegać premiowanie 
przez LGD projektów z których specyfiki 
wynika, że jedyną ich formą realizacji jest 
partnerstwo (np. projekty w zakresie 
skracania łańcuchów dostaw). 
 
Minimalną liczbę punktów (3 pkt) przyznaje 
się, jeżeli LGD w LSR spełniła warunek 
określony w lit. a) albo w 
lit. b). 
 
 
Maksymalna liczba punktów (6 pkt) 
przyznawana jest gdy LGD spełniła łącznie 
wszystkie wymagania określone w lit. a i b. 
 
Operacja realizowana w partnerstwie 
zawsze obejmujące co najmniej 2 
partnerów, powinna obejmować 
projektowanie wspólnych działań i 
znajdowanie wspólnych rozwiązań 
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problemów zidentyfikowanych na obszarze 
objętym LSR. 
 

1.6.  Współpraca z partnerami spoza 
obszaru danej LSR 
 
W LSR przewidziano i uzasadniono 
organizację konkursów na projekty 
partnerskie z udziałem partnerów: 

a) zagranicznych – 2 pkt 
b) krajowych z spoza obszaru 

objętego daną LSR – 1 pkt 
 

W LSR nie przewidziano lub przewidziano 
ale nie uzasadniono organizacji 
konkursów na projekty partnerskie z 
partnerami spoza danej LSR – 0 pkt 
 
UWAGA: Punkty się sumują 

LSR – Rozdziały: 
VI Cele i wskaźniki, 
VII 
Sposób wyboru i oceny 
operacji oraz sposób 
ustanawiania kryteriów 
wyboru VII Sposób wyboru i 
oceny operacji oraz sposób 
ustanawiania kryteriów 
wyboru  
VIII Plan Działania 
IX Plan finansowy LSR 
 

W ramach kryterium przyznane będą punkty 
za przewidywaną organizację konkursów na 
projekty partnerskie z udziałem partnerów 
zagranicznych (2 pkt) lub krajowych spoza 
obszaru objętego daną LSR (1 pkt). Przy 
czym łącznie w ramach kryterium można 
uzyskać 3 pkt.  
 
Współpraca oznacza coś więcej niż tylko 
tworzenie sieci. Projekty partnerskie mogą 
być: krajowe i międzynarodowe. Projekt 
partnerski zawsze obejmuje co najmniej 2 
partnerów, powinien mieć na celu wymianę 
doświadczeń, projektowanie wspólnych 
działań i znajdowanie wspólnych rozwiązań 
problemów zidentyfikowanych w LSR 
właściwych dla partnerów.  
 
Projekt partnerski  powinien być więc 

uzasadniony tzn. realizacja projektów 

partnerskich powinna prowadzić do 

zaspokojenia stwierdzonych w analizie 

obszaru potrzeb oraz wskazywać 

ewentualne korzyści tej współpracy. 

1.7.  Aktywizacja ludzi młodych 
 

LSR Rozdziały:  Aktywizacja ludzi młodych może odbywać 
się na różnych etapach wdrażania LSR, a 
nawet jej przygotowania. Włączenie ludzi 
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Lp. 
Rodzaj 

kryterium 
Numer 

kryterium 
KRYTERIUM Źródło danych 

 
 

Doprecyzowanie kryterium 

W LSR (w budżecie, przedsięwzięciach, 
wskaźnikach lub planie działania) 
uwzględniono zwiększanie aktywności 
społecznej ludzi młodych (do 25 roku 
życia) poprzez: 

a) włączanie ludzi młodych poprzez 
członkostwo w Zarządzie,– 1 pkt 

b) realizację operacji na rzecz 
lokalnego środowiska 
młodzieżowego, w tym 
integrujących, animujących itp. – 2 
pkt 

 
LSR nie zakłada aktywizacji ludzi młodych 
– 0 pkt 
 
UWAGA: Punkty się sumują 

II Charakterystyka obszaru i 
ludności objętej wdrażanym 
LSR, 
III Partycypacyjny charakter 
LSR 
VI Cele i wskaźniki, 
VII Sposób wyboru i oceny 
operacji oraz sposób 
ustanawiania kryteriów 
wyboru, 
VIII Plan Działania 
Rozdział IX Plan finansowy 
LSR 
 
Statut LGD i inne dokumenty 
wewnętrzne przedłożone 
przez LGD np. regulaminy.  

młodych do współpracy z LGD może być 
uwidocznione w statucie LGD, zasadach 
funkcjonowania LGD, itp. 
Aktywizacja ludzi młodych w LSR może być 
realizowana poprzez realizację operacji na 
rzecz lokalnego środowiska młodzieżowego 
np. animujących, integrujących, 
dedykowanych ludziom młodym.  
Działania zaplanowane do realizacji w 
ramach LSR uwzględniają analizę obecnej 
oferty, jaka jest dostępna dla ludzi młodych 
na obszarze LSR i są do niej 
komplementarne (np. zajęcia sportowe, 
zajęcia taneczne i gimnastyczne, zajęcia 
artystyczne, spotkania harcerstwa, zajęcia 
pozalekcyjne przy szkołach etc.). 
Odpowiednie informacje muszą być 
widoczne nie tylko w opisie przedsięwzięć 
ale i w planie finansowym, planie działania i 
wskaźnikach. 

1.8.  Aktywizacja seniorów1 
 
W LSR uwzględniono zwiększanie 
aktywności seniorów poprzez: 

a) włączanie seniorów poprzez 
członkostwo w Zarządzie – 1 pkt 

b) realizację operacji na rzecz  
seniorów w zakresie: włączenia 

LSR – Rozdziały:  
II Charakterystyka obszaru i 
ludności objętej wdrażanym 
LSR, 
III Partycypacyjny charakter 
LSR 
VI Cele i wskaźniki   

Aktywizacja seniorów może odbywać się na 
różnych etapach wdrażania LSR, a nawet 
jej przygotowania. Włączenie seniorów do 
współpracy z LGD może być uwidocznione 
w statucie LGD, zasadach funkcjonowania 
LGD, itp. 
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Lp. 
Rodzaj 

kryterium 
Numer 

kryterium 
KRYTERIUM Źródło danych 

 
 

Doprecyzowanie kryterium 

społecznego, cyfrowego lub innym 
– 2 pkt 

 
LSR nie zakłada wsparcia aktywizacji 
seniorów – 0 pkt 
 
UWAGA: punkty się sumują. 

VII Sposób wyboru i oceny 
operacji oraz sposób 
ustanawiania kryteriów 
wyboru, 
VIII Plan Działania 
Rozdział IX Plan finansowy 
LSR 
 
Statut LGD i inne dokumenty 
wewnętrzne przedłożone 
przez LGD np. regulaminy 

Aktywizacja seniorów w LSR może być 
realizowana poprzez realizację operacji np. 
animujących, integrujących, dedykowanych 
seniorom, z zakresu włączenia 
społecznego, cyfrowego itp.  
Działania zaplanowane do realizacji w 
ramach LSR uwzględniają analizę obecnej 
oferty, jaka jest dostępna dla seniorów na 
obszarze LSR i są do niej komplementarne 
(np. kluby osiedlowe, uniwersytet trzeciego 
wieku, oferta bezpłatnych atrakcji miejskich, 
zajęcia aktywizujące, spotkania parafialne 
etc.) 
Odpowiednie informacje muszą być 
widoczne nie tylko w opisie przedsięwzięć 
ale i w planie finansowym, planie działania i 
wskaźnikach. 

1.9.  Różnorodność metod aktywizujących 
społeczność 
 
W LSR uwzględniono adekwatne do 
lokalnych potrzeb różnorodne 
aktywizujące społeczność lokalną metody 
realizacji operacji w ramach LSR: 

a) projekty grantowe – 3 pkt 
b) operacje realizowane w 

partnerstwie przez podmioty z 
obszaru objętego LSR – 1  pkt 

c) przygotowanie koncepcji Smart 
Villages – 1 pkt 

LSR – VIII Plan Działania Projekty grantowe w zakresie 
przygotowania koncepcji SV liczone są tylko 
w lit. c. 
 
Za projekty grantowe punkty przyznaje się 
w ramach funduszy, w których projekty 
grantowe nie są obowiązkowe. 
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Lp. 
Rodzaj 

kryterium 
Numer 

kryterium 
KRYTERIUM Źródło danych 

 
 

Doprecyzowanie kryterium 

 

W LSR nie przewidziano zastosowania 

różnorodnych metod aktywizujących 

społeczność lokalną – 0 pkt 

UWAGA: punkty się sumują 

 

1.10.  Wsparcie grup osób w niekorzystnej 
sytuacji 
 
LSR zawiera: 

a) konkretne działania na rzecz 
zdefiniowanych grup osób w 
niekorzystnej sytuacji – 1 pkt 

b) racjonalny i adekwatny sposób 
animacji, komunikacji i 
informowania lokalnej społeczności 
o możliwości udziału w działaniach 
na rzecz grup osób w niekorzystnej 
sytuacji lub o możliwości 
korzystania z efektów tych działań 
– 3 pkt 

 
W LSR nie przewidziano wsparcia grup 
osób w niekorzystnej sytuacji – 0 pkt 
 
 

LSR Rozdziały:  
II Charakterystyka obszaru i 
ludności objętej wdrażanym 
LSR, 
III Partycypacyjny charakter 
LSR 
IV Analiza potrzeb i 
potencjału LSR 
VI Cele i wskaźniki, 
VII Sposób wyboru i oceny 
operacji oraz sposób 
ustanawiania kryteriów 
wyboru, 
VIII Plan Działania 
Rozdział IX Plan finansowy 
LSR 
 
 

kreślenie grup osób w niekorzystnej sytuacji 
oraz ich wsparcie musi być uzasadnione 
tzn. wynikać z analizy ludności 
zamieszkującej obszar objęty LSR oraz ich 
potrzeb. 
 
Odpowiednie informacje muszą być 
widoczne nie tylko w opisie przedsięwzięć 
ale i w planie finansowym, planie działania i 
wskaźnikach. 
 
W przypadku PS WPR w ramach 
przedmiotowego kryterium  przez osoby w 
niekorzystnej sytuacji rozumie się: kobiety, 
osoby z niepełnosprawnościami i ich 
opiekunów lub osoby poszukujące 
zatrudnienia, w tym mieszkańców osiedli 
po-PGR, migrantów. 
 
Ocenie nie podlega wsparcie: 
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Lp. 
Rodzaj 

kryterium 
Numer 

kryterium 
KRYTERIUM Źródło danych 

 
 

Doprecyzowanie kryterium 

• ludzi młodych, których aktywizacja 
została uwzględniona w ramach 
kryterium 1.7; 

• seniorów, których aktywizacja została 
uwzględniona w ramach kryterium 1.8 
Aktywizacja seniorów, 

• rolników prowadzących działalność 
rolniczą w małych gospodarstwach, 
których wsparcie zostało uwzględnione w 
kryterium 1.11. 

 
 
Minimalną liczbę punktów (1 pkt) przyznaje 
się, jeżeli LSR zawiera konkretne działania 
na rzecz grup osób w niekorzystnej sytuacji 
(lit. a). 
 
Maksymalna liczba punktów (3 pkt) 
przyznawana jest gdy oprócz wymagań 
określonych w lit. a) LGD przewiduje w LSR 
efektywny (przekazanie informacji w taki 
sposób, aby odbiorca zrozumiał intencje 
nadawcy i charakteryzujący się 
odpowiednim stosunkiem nakładów do 
korzyści) oraz adekwatny (przekaz w formie 
i treści, która dotrze do grupy docelowej i 
zakładany cel zostanie osiągnięty) sposób 
animacji, komunikacji i informowania 
lokalnej społeczności o działaniach na rzecz 
grup osób w niekorzystnej sytuacji (lit. b). 
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2 Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265). 

Lp. 
Rodzaj 

kryterium 
Numer 

kryterium 
KRYTERIUM Źródło danych 

 
 

Doprecyzowanie kryterium 

1.11.  Wsparcie pozarolniczych funkcji 
gospodarstw rolnych 
 
W LSR przewidziano wsparcie rolników 
prowadzących działalność rolniczą w 
małych gospodarstwach (i ich rodzin) w 
zakresie: agroturystyki, zagród 
edukacyjnych, gospodarstw opiekuńczych 
lub wsparcie rolników w zakresie krótkich 
łańcuchów żywnościowych – po 1 pkt, ale 
nie więcej niż 2 pkt 
 
W LSR nie przewidziano wsparcia rolników 
i ich rodzin  w ww. zakresach - 0 pkt 
 

LSR – Rozdziały: 
II Charakterystyka obszaru i 
ludności objętej wdrażanym 
LSR, 
VI Cele i wskaźniki   
VII Sposób wyboru i oceny 
operacji oraz sposób 
ustanawiania kryteriów 
wyboru, 
VIII Plan Działania 
Rozdział IX Plan finansowy 
LSR 
  
 
 
 
 
 
 

Wsparcie rolników i ich rodzin musi być 
uzasadnione tzn. wynikać z analizy ludności 
zamieszkującej obszar objęty LSR. 
 
Odpowiednie informacje muszą być 
widoczne nie tylko w opisie przedsięwzięć 
ale i w planie finansowym, planie działania i 
wskaźnikach. 

2 Doświadczenie 
wnioskodawcy 
w latach 2016-
2022 – 
maksymalnie 8 
pkt 

2.1 Doświadczenie w pozyskiwaniu 
środków  
 
LGD lub członkowie LGD będący 

organizacjami pozarządowymi2 

pozyskiwali środki publiczne na realizację 

projektów/operacji na rzecz społeczności 

lokalnych: 

Załącznik do wniosku: 
Dokumentacja dostarczona 
przez LGD, potwierdzająca 
wykorzystanie innych źródeł 
finansowania projektów 

Kryterium nie obejmuje punktacją realizacji 
projektów/operacji, których celem było 
zaspokojenie potrzeb własnych organizacji. 
Punktowane są projekty/operacje, które w 
sposób bezpośredni przyczyniają się do 
poprawy jakości życia społeczności lokalnej. 
Efekt nie może dotyczyć jednostki, jednego 
podmiotu. 
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Lp. 
Rodzaj 

kryterium 
Numer 

kryterium 
KRYTERIUM Źródło danych 

 
 

Doprecyzowanie kryterium 

a) Powyżej 6 projektów/operacji – 5 
pkt 

b) Od 3 do 6 projektów/operacji – 3 
pkt 

c) Poniżej 3 projektów/operacji – 0 
pkt 
  

W przypadku LGD, realizujących LSR w 
ramach PROW 2014-2020 nie jest brane 
pod uwagę wsparcie uzyskane przez LGD 
w ramach działania 19 PROW 2014-2020. 

2.2 Doświadczenie w realizacji projektów w 
partnerstwie, tj. operacji realizowanych 
przez co najmniej 2 podmioty oraz 
obejmujących realizację wspólnego 
przedsięwzięcia  
 
LGD lub członkowie LGD realizowali 
projekty w partnerstwie w liczbie: 

a) Co najmniej 5 projektów – 3 pkt 
b) 3 lub 4 projekty – 2 pkt 
c) 2 projekty – 1 pkt 
d) Poniżej 2 projektów – 0 pkt 
 

Załącznik do wniosku o 
wybór - Informacja nt. 
doświadczenia; 
dokumentacja potwierdzająca 
realizację projektów/operacji 
w partnerstwie. 
 

 

3. Reprezentatywn
ość składu 
organu 
decyzyjnego 
LGD 
maksymalnie 6 
pkt 
 

 Reprezentatywność składu organu 
decyzyjnego LGD 
 

Skład organu decyzyjnego jest adekwatny 

do stwierdzonych grup interesariuszy LSR. 

W składzie organu decyzyjnego znajdują 

się: 

a) przedstawiciele zdiagnozowanych 

na obszarze objętym LSR grup 

Załącznik do wniosku o 
wybór. Dane wszystkich 
członków organu 
decyzyjnego wnioskodawcy 

Punktacja w lit. a) nie obejmuje grup 
interesu: ludzie młodzi lub seniorzy, oraz 
KGW lub OSP lub sołtysów, których 
członkostwo premiowane jest w lit. b), c) lub 
d).  
 
Osoba, która łączy funkcje lub spełnia 
dodatkowy warunek jest liczona jeden raz. 
 
Definicja ludzi młodych oraz seniorów 
została określona w zał. nr 3 do regulaminu 
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Lp. 
Rodzaj 

kryterium 
Numer 

kryterium 
KRYTERIUM Źródło danych 

 
 

Doprecyzowanie kryterium 

interesów, innych niż wymienione 

w lit. b), c) lub d) – po 1 pkt, ale 

nie więcej niż 2 pkt; 

b) przedstawiciel ludzi młodych lub 

seniorów – 2 pkt, 

c) przedstawiciel KGW lub OSP – 1 

pkt; 

d) sołtys – 1 pkt 

W składzie organu decyzyjnego nie 
znajduje się żaden z ww. przedstawicieli – 
0 pkt. 
 
UWAGA: punkty się sumują, przy czym nie 
więcej niż 6 pkt.  
 

w rozdziale nr IV oraz przywołana w 
kryteriach: 1.7 i 1.8. 

4. Dywersyfikacja 
źródeł 
finansowania 
LSR.  
maksymalnie 2 
pkt 
 

 Dywersyfikacja źródeł finansowania 
LSR.  
 
W LSR uwzględniano finansowanie ze 
środków poza RLKS obejmujące: 
 

a) 1 dodatkowe źródło –1 pkt; 
b) 2 i więcej dodatkowe źródła – 2 pkt 

 
 

LSR – Rozdział  
V Spójność, 
komplementarność i synergia 
IX Plan finansowy LSR 
 

Kryterium obejmuje m.in. środki:  krajowe, 

FIO, norweskie, amerykańskie czy 

szwajcarskie, środki programów 

transgranicznych, a także środki z innych 

fundacji albo inne potencjalne źródła 

finasowania przedsięwzięć wynikających z 

LSR, w tym także EFSI w zakresie nie 

objętym RLKS.  

Punkty są przyznawane gdy deklaracja 

dywersyfikacji źródeł finansowania LSR jest 

uzasadniona stwierdzonymi potrzebami, 

wskazanym w LSR zakresem wsparcia oraz 

dodatkowe źródło finansowania jest 
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Lp. 
Rodzaj 

kryterium 
Numer 

kryterium 
KRYTERIUM Źródło danych 

 
 

Doprecyzowanie kryterium 

precyzyjnie określone przez wskazanie 

odpowiednio: funduszu, programu 

komponentu, działania itp. dostępnego dla 

LGD w okresie realizacji LSR. 

5. Sytuacja 
społeczno-
gospodarcza na 
obszarze 
objętym LSR 
oraz wielkość 
obszaru 
objętego LSR 
maksymalnie 
38 pkt 
 

5.1 Zagrożenie trwałą marginalizacją na 
obszarze LSR 
 
Liczba gmin zagrożonych trwałą 
marginalizacją objętych LSR wynosi:  

a) 4 gminy i więcej – 4 pkt 
b) 3 gminy – 3 pkt  
c) 2 gminy – 2 pkt 
d) 1 gmina – 1 pkt 
e) 0 gmin – 0 pkt 

 
 

„Zaktualizowana lista gmin 
zagrożonych trwałą 
marginalizacją, 
programowanie 2021-2027” 
 
https://www.gov.pl/web/fundu
sze-regiony/krajowa-
strategia-rozwoju-
regionalnego 
 

 

5.2 Bezrobotni na obszarze LSR 
 
Udział liczby bezrobotnych 
zarejestrowanych na obszarze LSR w 
liczbie ludności w wieku produkcyjnym na 
obszarze objętym LSR według stanu na 
koniec 2020 r. 
Liczbę punktów przyznaje się na 
podstawie poniższego wzoru: 
 

5 x (1 −
0,015 x ludność w wieku produkcyjnym

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑧𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡𝑛𝑦𝑐ℎ
) 

 
maksymalna wartość – 5 pkt; 

Dane statystyczne z 
publikatorów GUS, Bank 
danych lokalnych 
 
Dane dot. liczby 
bezrobotnych 
zarejestrowanych: 
BDL -> K4 RYNEK PRACY -
> G12 BEZROBOCIE 
REJESTROWANE -> P3733 
Bezrobotni zarejestrowani 
według gmin (dane 
półroczne) -> 2020 -> stan w 
końcu grudnia -> ogółem 
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Lp. 
Rodzaj 

kryterium 
Numer 

kryterium 
KRYTERIUM Źródło danych 

 
 

Doprecyzowanie kryterium 

minimalna wartość – 0 pkt;  
 
Uwaga: wynik zaokrąglony do części 
setnych. W przypadku uzyskania wyniku 
mniejszego od 0, za kryterium przyznaje się 
0 pkt. W przypadku uzyskania wyniku 
wyższego niż 5, za kryterium przyznaje się 
5 pkt. 
 

 
Dane dot. liczby ludności w 
wieku produkcyjnym: 
BDL -> K3 LUDNOŚĆ -> G7 
STAN LUDNOŚCI -> P2577 
Ludność w wieku 
przedprodukcyjnym (14 lat i 
mniej), produkcyjnym i 
poprodukcyjnym wg płci -> 
2020 -> w wieku 
produkcyjnym: 15-59 lat 
kobiety, 15-64 lata mężczyźni 

5.3 Dochód podatkowy na obszarze LSR 
 
Średnia arytmetyczna wskaźnika G gmin 
objętych obszarem LSR według stanu na 
koniec 2020 r. 
Liczbę punktów przyznaje się na 
podstawie poniższego wzoru: 
 

(
3750

ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑎 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ś𝑐𝑖 𝑤𝑠𝑘𝑎ź𝑛𝑖𝑘𝑎 𝐺 
𝑔𝑚𝑖𝑛 𝑜𝑏𝑗ę𝑡𝑦𝑐ℎ 𝐿𝑆𝑅

 

 
maksymalna wartość – 5 pkt; 
minimalna wartość – 0 pkt;  
 
Uwaga: wynik zaokrąglony do części 
setnych. W przypadku uzyskania wyniku 
mniejszego od 0, za kryterium przyznaje się 
0 pkt. W przypadku uzyskania wyniku 

Dane statystyczne Dane 
zamieszczone na stronie 
Ministerstwa Finansów: 
https://www.gov.pl/web/finans
e/wskazniki-dochodow-
podatkowych-gmin-powiatow-
i-wojewodztw-na-2020-r 
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Lp. 
Rodzaj 

kryterium 
Numer 

kryterium 
KRYTERIUM Źródło danych 

 
 

Doprecyzowanie kryterium 

wyższego niż 5, za kryterium przyznaje się 
5 pkt. 
 
 
 
 
 

5.4 Środowiskowa pomoc społeczna na 
obszarze LSR 
 
Udział liczby osób korzystających ze 
środowiskowej pomocy społecznej na 
obszarze LSR w liczbie mieszkańców 
obszaru objętego LSR według stanu na 
koniec 2020 r. 
Liczbę punktów przyznaje się na 
podstawie poniższego wzoru: 
 

6 x (1 −
0,015 x liczba mieszkańców

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑜𝑠ó𝑏 𝑘𝑜𝑟𝑧𝑦𝑠𝑡𝑎𝑗ą𝑐𝑦𝑐ℎ 
𝑧 𝑝𝑜𝑚𝑜𝑐𝑦 𝑠𝑝𝑜ł𝑒𝑐𝑧𝑛𝑒𝑗

) 

maksymalna wartość – 5 pkt; 
minimalna wartość – 0 pkt;  
 
Uwaga: wynik zaokrąglony do części 
setnych. W przypadku uzyskania wyniku 
mniejszego od 0, za kryterium przyznaje się 
0 pkt. W przypadku uzyskania wyniku 
wyższego niż 5, za kryterium przyznaje się 
5 pkt. 

Dane statystyczne z 
publikatorów GUS, Bank 
danych lokalnych 
 
Osoby korzystające ze 
środowiskowej pomocy 
społecznej: 
K22 yc -> G553 
BENEFICJENCI 
ŚRODOWISKOWEJ 
POMOCY SPOŁECZNEJ -> 
P3538  Osoby korzystające 
ze środowiskowej pomocy 
społecznej wg kryterium 
dochodowego i 
ekonomicznych grup wieku -> 
2020 -> Kryterium 
dochodowe: ogółem -> Wiek: 
ogółem 
 
Liczba mieszkańców na 
obszarze LSR: 
K3 LUDNOŚĆ -> G7 STAN 
LUDNOŚCI -> P2137 
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Lp. 
Rodzaj 

kryterium 
Numer 

kryterium 
KRYTERIUM Źródło danych 

 
 

Doprecyzowanie kryterium 

 Ludność wg grup wieku i płci 
-> 2020 -> wiek ogółem -> 
płeć ogółem 

5.5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 
obszarze LSR 
 
Udział liczby osób w wieku 
nieprodukcyjnym na obszarze LSR w 
liczbie mieszkańców obszaru objętego LSR 
według stanu na koniec 2020 r. 
Liczbę punktów przyznaje się na 
podstawie poniższego wzoru: 
 

30 x (1 −
0,35 x liczba mieszkańców

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑜𝑠ó𝑏 𝑤 𝑤𝑖𝑒𝑘𝑢 𝑛𝑖𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑐𝑦𝑗𝑛𝑦𝑚
)  

 
maksymalna wartość – 5 pkt; 
minimalna wartość – 0 pkt;  
 
Uwaga: wynik zaokrąglony do części 
setnych. W przypadku uzyskania wyniku 
mniejszego od 0, za kryterium przyznaje się 
0 pkt. W przypadku uzyskania wyniku 
wyższego niż 5, za kryterium przyznaje się 
5 pkt. 
 

Dane statystyczne z 
publikatorów GUS, Bank 
danych lokalnych 
 
Ludność w wieku 
przedprodukcyjnym i 
poprodukcyjnym: 
K3 LUDNOŚĆ -> G7 STAN 
LUDNOŚCI -> P3361 
Ludność w wieku 
przedprodukcyjnym (17 lat i 
mniej), produkcyjnym i 
poprodukcyjnym w podziale 
na miasto i wieś -> 2020 -> 
wiek: w wieku 
przedprodukcyjnym oraz w 
wieku poprodukcyjnym -> 
lokalizacje: ogółem 
 
Liczba mieszkańców na 
obszarze LSR: 
K3 LUDNOŚĆ -> G7 STAN 
LUDNOŚCI -> P2137 
Ludność wg grup wieku i płci 
-> 2020 -> wiek ogółem -> 
płeć ogółem 
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Lp. 
Rodzaj 

kryterium 
Numer 

kryterium 
KRYTERIUM Źródło danych 

 
 

Doprecyzowanie kryterium 

5.6 Migracje na obszarze LSR 
 
Saldo migracji na obszarze LSR według 
stanu na koniec 2020 r. 
Liczbę punktów przyznaje się na podstawie 
poniższego wzoru: 
 

4 x (1 − 40 𝑥 
(𝑧𝑎𝑚𝑒𝑙𝑑𝑜𝑤𝑎𝑛𝑖𝑎−𝑤𝑦𝑚𝑒𝑙𝑑𝑜𝑤𝑎𝑛𝑖𝑎)

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑧𝑘𝑎ń𝑐ó𝑤
)  

maksymalna wartość – 5 pkt; 
minimalna wartość – 0 pkt;  
 
Uwaga: wynik zaokrąglony do części 
setnych oraz  
wyrażony w wartości bezwzględnej. 
W przypadku uzyskania wyniku wyższego 
niż 5, za kryterium przyznaje się 5 pkt. 
 

Dane statystyczne z 
publikatorów GUS, Bank 
danych lokalnych 
 
K3 LUDNOŚĆ -> G8 
MIGRACJE WEWNĘTRZNE 
I ZAGRANICZNE -> P1355 
Migracje na pobyt stały 
gminne wg płci migrantów i 
kierunku (miasto, wieś) -> 
2020 -> Kierunek migracji: 
zameldowania ogółem i 
wymeldowania ogółem -> 
płeć: ogółem 
 
Liczba mieszkańców na 
obszarze LSR: 
K3 LUDNOŚĆ -> G7 STAN 
LUDNOŚCI -> P2137 
Ludność wg grup wieku i płci 
-> 2020 -> wiek ogółem -> 
płeć ogółem 

 

5.7 Przedsiębiorczość na obszarze LSR 
 
Udział przedsiębiorstw zatrudniających 
mniej niż 50 pracowników na obszarze 
LSR w liczbie mieszkańców LSR,  według 
stanu na koniec 2020 r. 
Liczbę punktów przyznaje się na podstawie 
poniższego wzoru: 
 

Dane statystyczne z 
publikatorów GUS, Bank 
danych lokalnych 
 
K25 PODMIOTY 
GOSPODARKI 
NARODOWEJ, 
PRZEKSZTAŁCENIA 
WŁASNOŚCIOWE I 
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Doprecyzowanie kryterium 
0,25 𝑥 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑧𝑘𝑎ń𝑐ó𝑤

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑠𝑖ę𝑏𝑖𝑜𝑟𝑠𝑡𝑤 
𝑝𝑜𝑛𝑖ż𝑒𝑗50 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑤𝑛𝑖𝑘ó𝑤

 

maksymalna wartość – 5 pkt; 
minimalna wartość – 0 pkt;  
 
Uwaga: wynik zaokrąglony do części 
setnych. W przypadku uzyskania wyniku 
mniejszego od 0, za kryterium przyznaje się 
0 pkt. W przypadku uzyskania wyniku 
wyższego niż 5, za kryterium przyznaje się 
5 pkt. 
 

STRUKTURALNE ->  G203 
PODMIOTY GOSPODARKI 
NARODOWEJ WPISANE DO 
REJESTRU REGON -> 
P2315 Podmioty wg klas 
wielkości -> 2020 -> Klasy 
wielkości: 0-9 i 10-49 
 
Liczba mieszkańców na 
obszarze LSR: 
K3 LUDNOŚĆ -> G7 STAN 
LUDNOŚCI -> P2137 
Ludność wg grup wieku i płci 
-> 2020 -> wiek ogółem -> 
płeć ogółem 

5.8 Formy ochrony przyrody 
 
Przynajmniej jedna z następujących form 
ochrony przyrody: park narodowy lub jego 
otulina, park krajobrazowy lub jego otulina, 
rezerwat przyrody lub jego otulina, obszar 
chronionego Krajobrazu, obszar Natura 
2000, występuje na obszarze: 

a) co najmniej 80% gmin objętych 
LSR – 4 pkt 

b) co najmniej 50% gmin objętych 
LSR – 2 pkt 

c) poniżej 50% gmin objętych LSR – 
0 pkt 

Akty prawne dotyczące form 
ochrony przyrody 
(pomocniczo: mapy tworzone 
przez serwis: 
http://geoserwis.gdos.gov.pl/
mapy/ ewentualnie dane z 
Banku Danych Lokalnych 
GUS,  

 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

