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Uszczegółowienie do kryteriów wyboru i oceny do naborów wniosków w 

Lokalnej Grupie Działania „Dorzecze Bobrzy”  
 

 

Wyłącznie dokumenty wskazane w niniejszym dokumencie uprawniają Wnioskodawcę /Grantobiorcę do 

otrzymania punktów w ramach danego kryterium. Nie przedstawienie któregokolwiek z wymaganych 

dokumentów skutkuje nie przyznaniem punktów w ramach tego kryterium. Dodatkowo Wnioskodawca 

/Grantobiorca zobowiązany jest we wniosku do szczegółowego uzasadnienia w ramach każdego kryterium w 

którym chce otrzymać punkty, tak aby oceniający nie miał wątpliwości co do przyznania bądź nie przyznania 

punktów. W przypadku jeżeli wymaganym dokumentem jest oświadczenie Wnioskodawcy /Grantobiorcy 

należy skorzystać ze wzorów oświadczeń przygotowanych przez LGD „Dorzecze Bobrzy” i obowiązujących 

w ramach danego naboru. Wypełniając oświadczenie należy pamiętać, że jest to dokument, który został 

stworzony w celu dokonania oceny operacji przez Radę Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Bobrzy" pod 

kątem zgodności z kryteriami wyboru. Oświadczenie jest rozszerzeniem i uzupełnieniem treści, które 

znajdują się we wniosku o przyznanie pomocy. Rada oceniając projekt będzie brała pod uwagę zarówno treść 

oświadczenia, dane zawarte we wniosku i załącznikach do niego, jak również w miarę potrzeby dane 

powszechnie dostępne w rejestrach elektronicznych. Informacje podane w oświadczeniu Wnioskodawcy 

/Grantobiorcy nie poparte lub sprzeczne z danymi zawartymi w pozostałych źródłach nie będą brane pod 

uwagę. Nierzetelne wypełnienie oświadczeń będzie miało wpływ na punkty przyznane projektowi, co z kolei 

zadecyduje o przyznaniu bądź nie przyznaniu dotacji. Informacje zawarte w oświadczeniach oraz wniosku o 

dofinansowanie będą weryfikowane po zakończeniu realizacji projektu na podstawie danych zawartych w 

ankiecie monitorującej, do której złożenia będzie obligowała beneficjenta umowa o przyznaniu pomocy.  

Jedynie przedstawienie wymaganych dokumentów oraz szczegółowy opis we wniosku jest podstawą do 

przyznania przez oceniających punktów w ramach danego kryterium. 
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Operacje do naborów związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej  

 

 

 

1. W dniu składania wniosku Wnioskodawca jest zameldowany nieprzerwanie na pobyt stały lub 

czasowy na terenie obszaru działania LGD od co najmniej 12 miesięcy 

- wnioskodawca nie spełnia kryterium – 0 pkt. 

- wnioskodawca spełnia kryterium – 2 pkt. 

 

Aby otrzymać punkty w ramach kryterium Wnioskodawca jest zobowiązany załączyć do wniosku o 

dofinansowanie aktualne urzędowe zaświadczenie o zameldowaniu wskazujące że Wnioskodawca jest 

zameldowany na terenie LGD od co najmniej 12 miesięcy na  pobyt stały lub czasowy.  

 

 

2. Preferuje się operacje, których wnioskodawca lub osoba planowana do zatrudnienia w wyniku 

realizacji tej operacji należy do grupy defaworyzowanej ze względu na dostęp do rynku pracy oraz 

ma miejsce zamieszkania na terenie LGD ”Dorzecze Bobrzy”. Wykazać przynależność do grup 

defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy zdefiniowanych w LSR.  

- operacja nie przewiduje zatrudnienia/samozatrudnienie osoby z ww. grup – 0 pkt. 

- operacja przewiduje zatrudnienie/samozatrudnienie co najmniej 1 osoby z ww. grup – 3 pkt. 

 

Aby otrzymać punkty w ramach kryterium Wnioskodawca jest zobowiązany udowodnić że 

Wnioskodawca (w przypadku samozatrudnienia) lub osoba planowana przez niego do zatrudnienia 

przynależy do grup defoworyzowanych zdefiniowanych w LSR. Wnioskodawca we wniosku 

szczegółowo oraz jednoznacznie wskazuje grupę defaworyzowaną zgodnie z definicją zawartą w LSR. 

W przypadku jeśli wystąpi samozatrudnienie Wnioskodawcy potwierdzeniem takim będzie 

zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej zgodnie z zakresem opisanym 

w LSR. W przypadku jeśli Wnioskodawca planuje zatrudnić osobę z grupy defaworyzowanej opisanej 

w LSR jeśli nie ma możliwości przedłożenia urzędowego zaświadczenia (np. z Urzędu Pracy) 

Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć wraz z wnioskiem aplikacyjnym stosowne oświadczenie na 

druku udostępnionym przez LGD. 

 

 

3. Projekt zakłada utworzenie firmy działającej w jednej z poniższych branż: - usługi, turystyka, 

budownictwo. Wnioskodawca w opisie powinien szczegółowo uzasadnić związek projektu z wybraną 

kategorią działalności. 

- wniosek nie spełnia kryterium – 0 pkt. 

- wniosek spełnia kryterium – 3 pkt. 

 

Aby otrzymać punkty w ramach kryterium należy udowodnić iż podejmowana działalność 

gospodarcza będzie działała w jednej z poniższych kategorii Usługi, turystyka, budownictwo. 

Potwierdzeniem tego faktu będzie zadeklarowany kod PKD pod którym Wnioskodawca będzie 

wykonywał swoją działalność. Z kodu PKD musi jasno i bez wątpliwości wynikać iż jest to działalność 

w ramach preferowanych przez nas branżach. Jednocześnie przy ocenie będą brane pod uwagę zapisy 

we wniosku oraz w biznesplanie. Zaplanowane przez Wnioskodawcę do poniesienia koszty w ramach 

realizowanej oparci (wniosku) będą wskazywały na fakt prowadzenia działalności  w ramach 

preferowanej branży. Zaplanowane przez Wnioskodawcę przychody z działalności będą w minimum 

75% pochodziły z działalności w ramach preferowanej branży.  
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4. Wnioskodawca przewidział wykorzystanie logotypu LGD w działaniach promocyjnych projektu. 

- wnioskodawca nie przewidział wykorzystania logotypu LGD – 0 pkt. 

- wnioskodawca przewidział wykorzystanie logotypu LGD – 2 pkt. 

 

Aby otrzymać punkty w ramach kryterium Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć wraz z wnioskiem 

aplikacyjnym stosowne oświadczenie na druku udostępnionym przez LGD. 

 

 

5. Wnioskodawca w ramach operacji zakłada działalność gospodarczą opartą na produktach lub 

usługach lokalnych. 

- wnioskodawca nie spełnia kryterium – 0 pkt. 

- wnioskodawca spełnia kryterium – 2 pkt. 

 

Aby otrzymać punkty w ramach kryterium Wnioskodawca jest zobowiązany szczegółowo uzasadnić iż 

planowana do podjęcia działalność gospodarcza oparta będzie na produktach lub usługach lokalnych. 

Wnioskodawca szczegółowo oraz jednoznacznie wskazuje na jakich produktach lub usługach 

lokalnych oparta będzie działalność gospodarcza która zamierza podjąć, podaje informacje oraz 

załącza certyfikaty, ewidencje produktów lokalnych a także inne dokumenty jeśli mają zastosowanie, 

uzasadnia w jaki sposób dana usługa jest lokalna, jak będzie wykorzystana, jak będzie wyglądać 

współpraca. Wnioskodawca na potwierdzenie zobowiązany jest załączyć dokumenty potwierdzające 

wykorzystanie produktu lub usługi lokalnej. Może to być umowa o współpracy, oświadczenie 

kontrahenta o współpracy i wykorzystaniu produktu lub usługi lokalnej, porozumienie. 

 

Produkt lokalny w rozumieniu LGD – Produkt lokalny jest to wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się 

mieszkańcy regionu. Jest on produkowany w sposób nieprzemysłowy, niemasowy, z surowców 

lokalnych lub przy użyciu lokalnych metod wytwarzania. Produkt lokalny to także produkt, który dla 

mieszkańców danego regionu jest codzienny, pospolity, natomiast dla osób z zewnątrz stanowi cos 

wyjątkowego i specyficznego.  

Wytwarzaniem produktu lokalnego często zajmują się mali producenci rolni, którym taka produkcja 

zapewnia zbyt, przynosi zysk i daje źródło utrzymania. Taka produkcja wspiera także lokalną 

gospodarkę, zmniejsza koszty transportu i pozytywnie wpływa na środowisko. Produkty lokalne 

powinny być lepszej jakości, powinny być produkowane z lokalnego, świeżego surowca (możliwe, że z 

rodzimych ras i starych odmian roślin) i tańsze dzięki krótszemu łańcuchowi pośredników i sprzedaży 

wśród lokalnej ludności. 

Sformułowanie „lokalny” czy „produkt lokalny” jest używane potocznie i nie zostało zdefiniowane w 

aktach prawnych. Można przyjąć, że produkt lokalny to produkt wyhodowany czy wytworzony w 

okolicy. Określenie lokalny w przepisach prawnych pojawia się w „Rozporządzeniu MRiRW z dnia 8 

czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i 

ograniczonej” (z późniejszymi nowelizacjami), gdzie zostało sprecyzowane, że wytworzony produkt 

może być sprzedawany „lokalnie”, czyli w województwie, gdzie został wytworzony i w powiatach 

przyległych.  

 

Usługa Lokalna w rozumieniu LGD - jest to działalność o charakterze nieprodukcyjnym polegająca na 

działaniach podejmowanych w celu dostarczenia określonych korzyści lub zaspokojenia potrzeb, 

istniejąca lub działająca na danym obszarze, charakterystyczna dla tego obszaru. Swoim zakresem 

obejmuje również wymianę usług, współpracę pomiędzy osobami, podmiotami oraz instytucjami na 

terenie LGD. 
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6. Planowana działalność jest innowacyjna w rozumieniu LSR „Dorzecze Bobrzy” 

- opis projektu wskazuje na nie spełnienie kryterium innowacyjności – 0 pkt. 

- opis projektu wskazuje na spełnienie kryterium innowacyjności – 2 pkt. 

 

Aby otrzymać punkty w ramach danego kryterium Wnioskodawca zobowiązany jest szczegółowo 

uzasadnić że planowana do podjęcia działalność jest innowacyjna w rozumieniu LSR LGD „Dorzecze 

Bobrzy”. W przypadku braku szczegółowego opisu uzasadnienia oraz braku odniesienia do zapisów w 

LSR LGD „Dorzecze Bobrzy” punkty nie zostaną przyznane. 

 

 

7. Wnioskodawca wziął udział w szkoleniu/doradztwie organizowanym przez LGD w ramach danego 

naboru wniosków 

- wnioskodawca nie brał udziału w doradztwie/szkoleniu – 0 pkt. 

- wnioskodawca brał udział w szkoleniu – 1 pkt. 

- wnioskodawca brał udział w doradztwie – 2 pkt. 

- wnioskodawca brał udział w doradztwie oraz szkoleniu – 3 pkt. 

 

Aby otrzymać punkty w ramach danego kryterium Wnioskodawca zobowiązany jest wziąć udział w 

szkoleniu, lub doradztwie, lub szkoleniu oraz doradztwie organizowanym przez LGD zgodnie z 

„Regulaminem Doradztwa w biurze LGD”. Punkty zostaną przyznane na podstawie na podstawie 

zaświadczeń wydawanych przez biuro LGD. 

 

 

8. Wnioskodawca przewidział wykorzystywanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub 

podnoszeniu poziomu świadomości ekologicznej. Wnioskodawca opisał zaplanowane działania i 

narzędzia i uzasadnił ich wykorzystanie w kontekście prowadzonej działalności 

- wnioskodawca nie przewidział wykorzystania opisanych w kryterium rozwiązań – 0 pkt. 

- wnioskodawca przewidział wykorzystanie opisanych w kryterium rozwiązań – 2 pkt. 

 

Aby otrzymać punkty w ramach kryterium Wnioskodawca jest zobowiązany szczegółowo uzasadnić iż 

w ramach realizowanej operacji (wniosku) przewidział wykorzystywanie rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska lub podnoszeniu poziomu świadomości ekologicznej. Wnioskodawca opisał 

zaplanowane działania i narzędzia i uzasadnił ich wykorzystanie w kontekście prowadzonej 

działalności. Wnioskodawca przedkłada wraz z Wnioskiem o dofinansowanie projektu stosowne 

certyfikaty, zaświadczenia, opinie oraz inne dokumenty które potwierdzą fakt wykorzystywania 

rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska. Nie przedstawienie dokumentów na potwierdzenie 

opisanych we wniosku uzasadnień skutkuje nie przyznaniem punktów. 

Kryterium preferuje operacje, które w swoich celach lub działalności bezpośrednio przyczynią się do 

ochrony środowiska lub klimatu (np. recykling odpadów, odnawialne źródła energii, gospodarka 

wodno-ściekowa) lub pośrednio uwzględnia technologie wpływające na oszczędność energii lub 

zmniejszenie emisji szkodliwych substancji). Punktowane będą operacje zawierające elementy 

ograniczające emisję szkodliwych pyłów, zanieczyszczeń oraz odpadów, ograniczające wykorzystanie 

lub promowanie rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii. Za działania sprzyjające 

ochronie środowiska uznane będą uznane również te inwestycje, w których zaplanowano 

wykorzystanie materiałów sprzyjających środowisku.  Definicja rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub podnoszeniu poziomu świadomości ekologicznej w rozumieniu LGD:  

Rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i przeciwdziałające zmianom klimatu określone zostały 

przez LGD jako całokształt działań, mających na celu zapobieganie, łagodzenie lub zaradzanie w inny 

sposób szkodliwemu oddziaływaniu na środowisko naturalne i klimat, zgodnie z zasadą 
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zrównoważonego rozwoju; w szczególności poprzez zastosowanie rozwiązań i/lub technologii i/lub 

maszyn i/lub urządzeń i/lub sprzętu, mających na celu: 

- ograniczoną emisję gazów cieplarnianych lub 

- modernizację procesów grzewczych lub 

- ograniczone spalanie paliw kopalnych lub 

- poprawę efektywności energetycznej lub 

- wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych lub  

- ograniczenie zużycia zasobów naturalnych i energii, w tym poprzez stosowanie energooszczędnych 

technologii, zamkniętych obiegów pozwalających na wielokrotne zużycie stosowanego czynnika  (np. 

powietrza, wody, chłodziw itp.), odzyskiwane energii z procesów produkcyjnych lub 

- ograniczanie emisji zanieczyszczeń środowiska substancjami gazowymi i/lub stałymi i/lub ciekłymi 

lub 

- ograniczenie powstawania odpadów poprzez maksymalne wykorzystanie surowców i/lub 

materiałów  

w procesie produkcji lub 

- przechowywanie i/lub składowanie i utylizacja i/lub recykling odpadów u wyspecjalizowanych  

i uprawnionych do działalności w tym zakresie podmiotów lub 

- ograniczenie hałasu i innych czynników będących pochodnymi prowadzenia działalności 

gospodarczej, a mających negatywny wpływ na środowisko lub 

-   instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii, 

-   instalacje wykorzystujące energię słońca (np. kolektory), 

-  słoneczne, fotowoltaika,  jednostki wykorzystujące energię geotermalną, pompy ciepła, 

-   małe elektrownie wodne, elektrownie wiatrowe, 

-   instalacje wykorzystujące biomasę lub biogaz, 

-   inwestycje związane z poprawą utrzymania ciepła w budynku (izolacja termiczna budynku, 

wymiana okien na energooszczędne), 

- budowa / rozbudowa budynków niskoenergetycznych (tzw. pasywnych, zero energetycznych), 

- likwidacja pieców i palenisk węglowych na rzecz nowoczesnych technologii niskoemisyjnych (np. 

kolektory słoneczne, pompy ciepła, mikrowiatraki przydomowe, źródła ciepła na biomasę, paliwa 

gazowe, paliwa stałe z kotłami minimum 5 generacji), 

- w przypadku zakupu środka transportu – zakup samochodu o napędzie elektrycznym, gazowym, 

wodorowym, 

- budowa / rozbudowa instalacji do dystrybucji ekologicznych nośników energii (np. na potrzeby 

pojazdów zaopatrzonych w silniki o napędzie elektrycznym, gazowym, wodorowym), 

-  wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu mających wpływ na ochronę 

środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu, 

- podnoszenie poziomu świadomości i wiedzy proekologicznej lub 

- kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych lub 

- promowanie zasad zrównoważonego rozwoju w kontekście ochrony środowiska i/lub 

przeciwdziałania zmianom klimatu lub 

-    upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i/lub przeciwdziałania zmianom klimatu. 

 

UWAGA: Za rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub przeciwdziałające zmianom klimatu nie 

będą uznane zakupy / inwestycje / usługi w urządzenia elektroniczne tylko dlatego że są elektroniczne, 

lub których klasa energooszczędności jest standardem producenta. 
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9. Operacja jest zgodna z co najmniej jednym celem ogólnym, co najmniej jednym celem 

szczegółowym oraz co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR (spełnienie kryterium 

jest obligatoryjne do wyboru operacji)  

- wniosek nie spełnia kryterium – 0 pkt. (wniosek zostaje odrzucony) 

- wniosek spełnia kryterium – 1 pkt. 

 

Aby otrzymać punkty w ramach kryterium Wnioskodawca jest zobowiązany szczegółowo uzasadnić 

zgodność z LSR LGD „Dorzecze Bobrzy”. 

 

 

10. Wnioskodawca przewidział utworzenie miejsca pracy w ramach realizowanej operacji.  

- wniosek nie spełnia kryterium – 0 pkt. (wniosek zostaje odrzucony) 

- wniosek spełnia kryterium – 1 pkt. 

 

Aby otrzymać punkty w ramach kryterium Wnioskodawca jest zobowiązany utworzyć miejsce pracy w 

ramach podejmowanej działalności  zgodnie z wymogami PROW 2014-2020. Weryfikacja opierać się 

będzie na podstawie informacji zawartych we wniosku. 

 

 

11. Wnioskodawca przewidział utworzenie więcej niż wymagane miejsca pracy w ramach realizowanej 

operacji.  

- wniosek nie spełnia kryterium – 0 pkt.  

- wniosek spełnia kryterium – 2 pkt. 

 

Aby otrzymać punkty w ramach kryterium Wnioskodawca jest zobowiązany utworzyć więcej niż 

wymagane miejsca pracy w ramach podejmowanej działalności zgodnie z wymogami PROW 2014-

2020. Musi to być minimum jeden cały etat w przeliczeniu na etaty średnioroczne. Weryfikacja opierać 

się będzie na podstawie informacji zawartych we wniosku. 
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Operacje do naborów związanych z rozwojem działalności gospodarczej  

 

 

1. W dniu składania wniosku Wnioskodawca prowadzi działalność nieprzerwanie na terenie obszaru działania 

LGD od co najmniej 12 miesięcy 

- wnioskodawca nie spełnia kryterium – 0 pkt. 

- wnioskodawca spełnia kryterium – 3 pkt. 

 

Aby otrzymać punkty w ramach kryterium Wnioskodawca jest zobowiązany załączyć do wniosku o 

dofinansowanie aktualne urzędowe zaświadczenie wskazujące że Wnioskodawca  prowadzi działalność 

nieprzerwanie na terenie obszaru działania LGD od co najmniej 12 miesięcy. W przypadku kiedy nie 

jest możliwe otrzymanie takiego zaświadczenia z urzędu beneficjent załącza wydruk z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, potwierdzający spełnienie kryterium. Wydruk 

traktowany jest równoważnie z zaświadczeniem urzędowym.  Dostępny na stronie www.ceidg.gov.pl 

Wraz z wydrukiem Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć wraz z wnioskiem aplikacyjnym stosowne 

oświadczenie na druku udostępnionym przez LGD.  

 

 

2. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w branży, której dotyczy wniosek o sfinansowanie 

operacji dłużej niż 3 lata.  

- wnioskodawca nie spełnia kryterium – 0 pkt. 

- wnioskodawca spełnia kryterium – 1 pkt. 

 

Aby otrzymać punkty w ramach kryterium Wnioskodawca jest zobowiązany załączyć do wniosku o 

dofinansowanie aktualne urzędowe zaświadczenie wskazujące że Wnioskodawca prowadzi działalność 

gospodarczą w branży, której dotyczy wniosek o sfinansowanie operacji dłużej niż 3 lata. W przypadku 

kiedy nie jest możliwe otrzymanie takiego zaświadczenia z urzędu beneficjent załącza wydruk z 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, potwierdzający spełnienie kryterium. 

Wydruk traktowany jest równoważnie z zaświadczeniem urzędowym.  Dostępny na stronie 

www.ceidg.gov.pl Wraz z wydrukiem Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć wraz z wnioskiem 

aplikacyjnym stosowne oświadczenie na druku udostępnionym przez LGD. 

 

 

3. Preferuje się operacje, których osoba planowana do zatrudnienia w wyniku realizacji tej operacji należy do 

grupy defaworyzowanej ze względu na dostęp do rynku pracy oraz ma miejsce zamieszkania na terenie LGD 

”Dorzecze Bobrzy”. Wykazać przynależność do grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku 

pracy zdefiniowanych w LSR.  

- operacja nie przewiduje zatrudnienia osoby z ww. grup – 0 pkt. 

- operacja przewiduje zatrudnienie co najmniej 1 osoby z ww. grup – 3 pkt. 

 

Aby otrzymać punkty w ramach kryterium Wnioskodawca jest zobowiązany udowodnić że osoba 

planowana przez niego do zatrudnienia przynależy do grup defoworyzowanych zdefiniowanych w 

LSR. Wnioskodawca we wniosku szczegółowo oraz jednoznacznie wskazuje z której grupy 

defaworyzowanej zgodnie z definicją zawartą w LSR, będzie planowana do zatrudnienia osoba. 

Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć wraz z wnioskiem aplikacyjnym stosowne oświadczenie na 

druku udostępnionym przez LGD. 

 

http://www.ceidg.gov.pl/
http://www.ceidg.gov.pl/
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4. Wnioskodawca oświadcza, że rozlicza podatek dochodowy w lokalnym urzędzie skarbowym. 

- wnioskodawca nie spełnia kryterium – 0 pkt. 

- wnioskodawca spełnia kryterium – 3 pkt. 

 

Aby otrzymać punkty w ramach kryterium Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć wraz z wnioskiem 

aplikacyjnym stosowne oświadczenie na druku udostępnionym przez LGD. 

 

 

5. Projekt zakłada dofinansowanie firmy działającej w jednej z poniższych branż: - usługi, turystyka, 

budownictwo. Wnioskodawca w opisie powinien szczegółowo uzasadnić związek projektu z wybraną 

kategorią działalności. 

- wniosek nie spełnia kryterium – 0 pkt. 

- wniosek spełnia kryterium – 3 pkt. 

 

Aby otrzymać punkty w ramach kryterium należy udowodnić iż prowadzona działalność gospodarcza 

działa lub będzie działała (w przypadku rozwijania o nowy kod PKD) w jednej z poniższych kategorii 

Usługi, turystyka, budownictwo. Potwierdzeniem tego faktu będzie zadeklarowany kod PKD pod 

którym Wnioskodawca wykonuje lub będzie wykonywał swoją działalność. Z kodu PKD musi jasno i 

bez wątpliwości wynikać iż jest to działalność w ramach preferowanych przez nas branżach. 

Jednocześnie przy ocenie będą brane pod uwagę zapisy we wniosku oraz w biznesplanie. Zaplanowane 

przez Wnioskodawcę do poniesienia koszty w ramach realizowanej oparci (wniosku) będą wskazywały 

na fakt prowadzenia działalności  w ramach preferowanej branży. Zaplanowane przez Wnioskodawcę 

przychody z działalności będą w minimum 75% pochodziły z działalności w ramach preferowanej 

branży.  

 

 

6. Wnioskodawca przewidział wykorzystanie logotypu LGD w działaniach promocyjnych projektu. 

- wnioskodawca nie przewidział wykorzystania logotypu LGD – 0 pkt. 

- wnioskodawca przewidział wykorzystanie logotypu LGD – 2 pkt. 

 

Aby otrzymać punkty w ramach kryterium Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć wraz z wnioskiem 

aplikacyjnym stosowne oświadczenie na druku udostępnionym przez LGD. 

 

 

7. Wnioskodawca w ramach operacji rozwija działalność gospodarczą opartą na produktach lub usługach 

lokalnych. 

- wnioskodawca nie spełnia kryterium – 0 pkt. 

- wnioskodawca spełnia kryterium – 2 pkt. 

 

Aby otrzymać punkty w ramach kryterium Wnioskodawca jest zobowiązany szczegółowo uzasadnić iż 

rozwijana przez niego działalność gospodarcza oparta będzie na produktach lub usługach lokalnych. 

Wnioskodawca szczegółowo oraz jednoznacznie wskazuje na jakich produktach lub usługach 

lokalnych oparta będzie działalność gospodarcza która zamierza podjąć, podaje informacje oraz 

załącza certyfikaty, ewidencje produktów lokalnych a także inne dokumenty jeśli mają zastosowanie, 

uzasadnia w jaki sposób dana usługa jest lokalna, jak będzie wykorzystana, jak będzie wyglądać 

współpraca. Wnioskodawca na potwierdzenie zobowiązany jest załączyć dokumenty potwierdzające 

wykorzystanie produktu lub usługi lokalnej. Może to być umowa o współpracy, oświadczenie 

kontrahenta o współpracy i wykorzystaniu produktu lub usługi lokalnej, porozumienie. 
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Produkt lokalny w rozumieniu LGD – Produkt lokalny jest to wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się 

mieszkańcy regionu. Jest on produkowany w sposób nieprzemysłowy, niemasowy, z surowców 

lokalnych lub przy użyciu lokalnych metod wytwarzania. Produkt lokalny to także produkt, który dla 

mieszkańców danego regionu jest codzienny, pospolity, natomiast dla osób z zewnątrz stanowi cos 

wyjątkowego i specyficznego.  

Wytwarzaniem produktu lokalnego często zajmują się mali producenci rolni, którym taka produkcja 

zapewnia zbyt, przynosi zysk i daje źródło utrzymania. Taka produkcja wspiera także lokalną 

gospodarkę, zmniejsza koszty transportu i pozytywnie wpływa na środowisko. Produkty lokalne 

powinny być lepszej jakości, powinny być produkowane z lokalnego, świeżego surowca (możliwe, że z 

rodzimych ras i starych odmian roślin) i tańsze dzięki krótszemu łańcuchowi pośredników i sprzedaży 

wśród lokalnej ludności. 

Sformułowanie „lokalny” czy „produkt lokalny” jest używane potocznie i nie zostało zdefiniowane w 

aktach prawnych. Można przyjąć, że produkt lokalny to produkt wyhodowany czy wytworzony w 

okolicy. Określenie lokalny w przepisach prawnych pojawia się w „Rozporządzeniu MRiRW z dnia 8 

czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i 

ograniczonej” (z późniejszymi nowelizacjami), gdzie zostało sprecyzowane, że wytworzony produkt 

może być sprzedawany „lokalnie”, czyli w województwie, gdzie został wytworzony i w powiatach 

przyległych.  

 

Usługa Lokalna w rozumieniu LGD - jest to działalność o charakterze nieprodukcyjnym polegająca na 

działaniach podejmowanych w celu dostarczenia określonych korzyści lub zaspokojenia potrzeb, 

istniejąca lub działająca na danym obszarze, charakterystyczna dla tego obszaru. Swoim zakresem 

obejmuje również wymianę usług, współpracę pomiędzy osobami, podmiotami oraz instytucjami na 

terenie LGD. 

 

 

8. Planowana działalność jest innowacyjna w rozumieniu LSR „Dorzecze Bobrzy” 

- opis projektu wskazuje na nie spełnienie kryterium innowacyjności – 0 pkt. 

- opis projektu wskazuje na spełnienie kryterium innowacyjności – 2 pkt. 

 

Aby otrzymać punkty w ramach danego kryterium Wnioskodawca zobowiązany jest szczegółowo 

uzasadnić że rozwijana działalność jest innowacyjna w rozumieniu LSR LGD „Dorzecze Bobrzy”. W 

przypadku braku szczegółowego opisu uzasadnienia oraz braku odniesienia do zapisów w LSR LGD 

„Dorzecze Bobrzy” punkty nie zostaną przyznane. 

 

 

9. Wnioskodawca wziął udział w szkoleniu/doradztwie organizowanym przez LGD w ramach danego naboru 

wniosków 

- wnioskodawca nie brał udziału w doradztwie/szkoleniu – 0 pkt. 

- wnioskodawca brał udział w szkoleniu – 1 pkt. 

- wnioskodawca brał udział w doradztwie – 2 pkt. 

- wnioskodawca brał udział w doradztwie oraz szkoleniu – 3 pkt. 

 

Aby otrzymać punkty w ramach danego kryterium Wnioskodawca zobowiązany jest wziąć udział w 

szkoleniu, lub doradztwie, lub szkoleniu oraz doradztwie organizowanym przez LGD zgodnie z 

„Regulaminem Doradztwa w biurze LGD”. Punkty zostaną przyznane na podstawie na podstawie 

zaświadczeń wydawanych przez biuro LGD. 
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10. Wnioskodawca przewidział wykorzystywanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub 

podnoszeniu poziomu świadomości ekologicznej. Wnioskodawca opisał zaplanowane działania i narzędzia i 

uzasadnił ich wykorzystanie w kontekście prowadzonej działalności 

- wnioskodawca nie przewidział wykorzystania opisanych w kryterium rozwiązań – 0 pkt. 

- wnioskodawca przewidział wykorzystanie opisanych w kryterium rozwiązań – 2 pkt. 

 

Aby otrzymać punkty w ramach kryterium Wnioskodawca jest zobowiązany szczegółowo uzasadnić iż 

w ramach realizowanej operacji (wniosku) przewidział wykorzystywanie rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska lub podnoszeniu poziomu świadomości ekologicznej. Wnioskodawca opisał 

zaplanowane działania i narzędzia i uzasadnił ich wykorzystanie w kontekście prowadzonej 

działalności. Wnioskodawca przedkłada wraz z Wnioskiem o dofinansowanie projektu stosowne 

certyfikaty, zaświadczenia, opinie oraz inne dokumenty które potwierdzą fakt wykorzystywania 

rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska. Nie przedstawienie dokumentów na potwierdzenie 

opisanych we wniosku uzasadnień skutkuje nie przyznaniem punktów. 

Kryterium preferuje operacje, które w swoich celach lub działalności bezpośrednio przyczynią się do 

ochrony środowiska lub klimatu (np. recykling odpadów, odnawialne źródła energii, gospodarka 

wodno-ściekowa) lub pośrednio uwzględnia technologie wpływające na oszczędność energii lub 

zmniejszenie emisji szkodliwych substancji). Punktowane będą operacje zawierające elementy 

ograniczające emisję szkodliwych pyłów, zanieczyszczeń oraz odpadów, ograniczające wykorzystanie 

lub promowanie rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii. Za działania sprzyjające 

ochronie środowiska uznane będą uznane również te inwestycje, w których zaplanowano 

wykorzystanie materiałów sprzyjających środowisku.  Definicja rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub podnoszeniu poziomu świadomości ekologicznej w rozumieniu LGD:  

Rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i przeciwdziałające zmianom klimatu określone zostały 

przez LGD jako całokształt działań, mających na celu zapobieganie, łagodzenie lub zaradzanie w inny 

sposób szkodliwemu oddziaływaniu na środowisko naturalne i klimat, zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju; w szczególności poprzez zastosowanie rozwiązań i/lub technologii i/lub 

maszyn i/lub urządzeń i/lub sprzętu, mających na celu: 

- ograniczoną emisję gazów cieplarnianych lub 

- modernizację procesów grzewczych lub 

- ograniczone spalanie paliw kopalnych lub 

- poprawę efektywności energetycznej lub 

- wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych lub  

- ograniczenie zużycia zasobów naturalnych i energii, w tym poprzez stosowanie energooszczędnych 

technologii, zamkniętych obiegów pozwalających na wielokrotne zużycie stosowanego czynnika  (np. 

powietrza, wody, chłodziw itp.), odzyskiwane energii z procesów produkcyjnych lub 

- ograniczanie emisji zanieczyszczeń środowiska substancjami gazowymi i/lub stałymi i/lub ciekłymi 

lub 

- ograniczenie powstawania odpadów poprzez maksymalne wykorzystanie surowców i/lub 

materiałów  

w procesie produkcji lub 

- przechowywanie i/lub składowanie i utylizacja i/lub recykling odpadów u wyspecjalizowanych  

i uprawnionych do działalności w tym zakresie podmiotów lub 

- ograniczenie hałasu i innych czynników będących pochodnymi prowadzenia działalności 

gospodarczej, a mających negatywny wpływ na środowisko lub 

-   instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii, 

-   instalacje wykorzystujące energię słońca (np. kolektory), 

-  słoneczne, fotowoltaika,  jednostki wykorzystujące energię geotermalną, pompy ciepła, 

-   małe elektrownie wodne, elektrownie wiatrowe, 

-   instalacje wykorzystujące biomasę lub biogaz, 
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-   inwestycje związane z poprawą utrzymania ciepła w budynku (izolacja termiczna budynku, 

wymiana okien na energooszczędne), 

- budowa / rozbudowa budynków niskoenergetycznych (tzw. pasywnych, zero energetycznych), 

- likwidacja pieców i palenisk węglowych na rzecz nowoczesnych technologii niskoemisyjnych (np. 

kolektory słoneczne, pompy ciepła, mikrowiatraki przydomowe, źródła ciepła na biomasę, paliwa 

gazowe, paliwa stałe z kotłami minimum 5 generacji), 

- w przypadku zakupu środka transportu – zakup samochodu o napędzie elektrycznym, gazowym, 

wodorowym, 

- budowa / rozbudowa instalacji do dystrybucji ekologicznych nośników energii (np. na potrzeby 

pojazdów zaopatrzonych w silniki o napędzie elektrycznym, gazowym, wodorowym), 

-  wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu mających wpływ na ochronę 

środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu, 

- podnoszenie poziomu świadomości i wiedzy proekologicznej lub 

- kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych lub 

- promowanie zasad zrównoważonego rozwoju w kontekście ochrony środowiska i/lub 

przeciwdziałania zmianom klimatu lub 

-    upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i/lub przeciwdziałania zmianom klimatu. 

 

UWAGA: Za rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub przeciwdziałające zmianom klimatu nie 

będą uznane zakupy / inwestycje / usługi w urządzenia elektroniczne tylko dlatego że są elektroniczne, 

lub których klasa energooszczędności jest standardem producenta. 

 

 

 

11. Operacja jest zgodna z co najmniej jednym celem ogólnym, co najmniej jednym celem szczegółowym 

oraz co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR (spełnienie kryterium jest obligatoryjne do 

wyboru operacji)  

- wniosek nie spełnia kryterium – 0 pkt. (wniosek zostaje odrzucony) 

- wniosek spełnia kryterium – 1 pkt. 

 

Aby otrzymać punkty w ramach kryterium Wnioskodawca jest zobowiązany szczegółowo uzasadnić 

zgodność z LSR LGD „Dorzecze Bobrzy”. 

 

 

 

12. Wnioskodawca przewidział utworzenie miejsca pracy w ramach realizowanej operacji. 

- wniosek nie spełnia kryterium – 0 pkt. (wniosek zostaje odrzucony) 

- wniosek spełnia kryterium – 1 pkt. 

 

Aby otrzymać punkty w ramach kryterium Wnioskodawca jest zobowiązany szczegółowo uzasadnić 

zgodność z LSR LGD „Dorzecze Bobrzy”. 
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13. Wnioskodawca przewidział utworzenie więcej niż wymagane miejsca pracy w ramach realizowanej 

operacji 

- wniosek nie spełnia kryterium – 0 pkt.  

- wniosek spełnia kryterium – 2 pkt. 

 

Aby otrzymać punkty w ramach kryterium Wnioskodawca jest zobowiązany utworzyć więcej niż 

wymagane miejsca pracy w ramach rozwijanej działalności zgodnie z wymogami PROW 2014-2020. 

Musi to być minimum jeden cały etat w przeliczeniu na etaty średnioroczne. Weryfikacja opierać się 

będzie na podstawie informacji zawartych we wniosku. 

 

 

14. Wnioskodawca dotychczas korzystał/nie korzystał ze środków LGD 

- wnioskodawca nie wykorzystał przyznanych środków - zrezygnował – 0 pkt.  

- wnioskodawca nie korzystał lub wykorzystał przyznane środki – 3 pkt. 

 

Punkty zostaną przyznane Wnioskodawcom którzy nie korzystali dotychczas ze środków LGD lub 

wykorzystali przyznane środki tj. zrealizowali operacje z powodzeniem, cele i wskaźniki zostały 

osiągnięte a pomoc wypłacona. Wnioskodawca zawiera stosowną informację we wniosku o 

dofinansowanie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                        

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” 
Kostomłoty II ul. Kościelna 2a;   26-085 Miedziana Góra; 

NIP 959-173-65-87    REGON  260088890     KRS 0000255487 

 

Pozostałe operacje 

 

 

1. Wnioskodawca przewidział wykorzystanie logotypu LGD w działaniach promocyjnych projektu. 

- wnioskodawca nie przewidział wykorzystanie logotypu LGD – 0 pkt. 

- wnioskodawca przewidział wykorzystanie logotypu LGD – 2 pkt. 

 

Aby otrzymać punkty w ramach kryterium Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć wraz z wnioskiem 

aplikacyjnym stosowne oświadczenie na druku udostępnionym przez LGD. 

 

 

2. Wnioskodawca ma siedzibę na terenie obszaru działania LGD 

- wnioskodawca ma siedzibę poza terenem obszaru działania LGD – 0 pkt. 

- wnioskodawca ma siedzibę na terenie obszaru działania LGD – 3 pkt. 

 

Aby otrzymać punkty w ramach kryterium Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć wraz z wnioskiem 

aplikacyjnym stosowne oświadczenie na druku udostępnionym przez LGD. 

 

 

3. Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na podniesienie aktywności mieszkańców i/lub podniesienie 

zintegrowania społeczności objętej LSR i/lub pobudzenie tożsamości lokalnej 

- wniosek nie spełnia kryterium – 0 pkt. 

- wniosek spełnia kryterium – 2 pkt. 

 

Aby otrzymać punkty w ramach danego kryterium Wnioskodawca zobowiązany jest szczegółowo 

opisać we wniosku o dofinansowanie oraz uzasadnić że operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na 

podniesienie aktywności mieszkańców i/lub podniesienie zintegrowania społeczności objętej LSR i/lub 

pobudzenie tożsamości lokalnej. Wnioskodawca wskazuje w jaki sposób zostanie osiągnięte kryterium, 

w jaki sposób dotyczy, w jaki sposób ma bezpośredni wpływ, jaka zmiana nastąpi dzięki realizacji 

operacji w związku z aktywnością mieszkańców, zintegrowaniem społecznym, pobudzeniem tożsamości 

lokalnej.  

 

 

4. Operacja dotyczy poprawy stanu technicznego lub doposażenia infrastruktury rekreacyjno-rozrywkowej 

i/lub sportowej 

- wniosek nie spełnia kryterium – 0 pkt. 

- wniosek spełnia kryterium – 3 pkt. 

 

Punkty zostaną przyznane na podstawie opisu we wniosku o dofinansowanie oraz zapisach w 

biznesplanie. 

 

 

5. Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na promocję obszaru lub lokalnych zasobów 

przyrodniczych/historycznych/kulturowych 

- wniosek nie spełnia kryterium – 0 pkt. 

- wniosek spełnia kryterium – 2 pkt. 
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Aby otrzymać punkty w ramach danego kryterium Wnioskodawca zobowiązany jest szczegółowo 

opisać we wniosku o dofinansowanie oraz uzasadnić że operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na 

promocję obszaru lub lokalnych zasobów przyrodniczych/ historycznych/ kulturowych . 

Wnioskodawca wskazuje w jaki sposób zostanie osiągnięte kryterium, w jaki sposób dotyczy promocji 

obszaru, w jaki sposób ma bezpośredni wpływ, jak będzie wyglądała promocja obszaru, jakie lokalne 

zasoby przyrodnicze, historyczne, kulturowe będą wykorzystane, 

jaka zmiana nastąpi dzięki realizacji operacji.  

 

 

6. Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na pobudzenie współpracy ponadgminnej i/lub 

międzysektorowej 

- wniosek nie spełnia kryterium – 0 pkt. 

- wniosek spełnia kryterium – 2 pkt. 

 

Aby otrzymać punkty w ramach danego kryterium Wnioskodawca zobowiązany jest szczegółowo 

opisać we wniosku o dofinansowanie oraz uzasadnić że operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na 

pobudzenie współpracy ponadgminnej i/lub międzysektorowej. Wnioskodawca wskazuje w jaki sposób 

zostanie osiągnięte kryterium, w jaki sposób dotyczy, w jaki sposób ma bezpośredni wpływ, jak będzie 

wyglądała współpraca, jaka zmiana nastąpi dzięki realizacji operacji. Wnioskodawca na potwierdzenie 

zobowiązany jest załączyć dokumenty które będą świadczyć o tym iż w wyniku realizacji operacji 

zostanie pobudzona współpraca ponadgminna lub międzysektorowa. Może to być umowa o 

współpracy, oświadczenie partnera/ów o współpracy, porozumienie, list intencyjny.  

 

 

7. Planowana operacja jest innowacyjna w rozumieniu LSR „Dorzecze Bobrzy”  

- opis projektu wskazuje na nie spełnienie kryterium innowacyjności – 0 pkt. 

- opis projektu wskazuje na spełnienie kryterium innowacyjności – 2 pkt 

 

Aby otrzymać punkty w ramach danego kryterium Wnioskodawca zobowiązany jest szczegółowo 

uzasadnić że planowana operacja jest innowacyjna w rozumieniu LSR LGD „Dorzecze Bobrzy”. W 

przypadku braku szczegółowego opisu uzasadnienia oraz braku odniesienia do zapisów w LSR LGD 

„Dorzecze Bobrzy” punkty nie zostaną przyznane. 

 

 

8. Wnioskodawca przewidział wykorzystywanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub 

podnoszeniu poziomu świadomości ekologicznej. Wnioskodawca opisał zaplanowane działania i narzędzia i 

uzasadnił ich wykorzystanie w kontekście prowadzonej działalności 

- wnioskodawca nie przewidział wykorzystania opisanych w kryterium rozwiązań – 0 pkt. 

- wnioskodawca przewidział wykorzystanie opisanych w kryterium rozwiązań – 2 pkt. 

 

Aby otrzymać punkty w ramach kryterium Wnioskodawca jest zobowiązany szczegółowo uzasadnić iż 

w ramach realizowanej operacji (wniosku) przewidział wykorzystywanie rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska lub podnoszeniu poziomu świadomości ekologicznej. Wnioskodawca opisał 

zaplanowane działania i narzędzia i uzasadnił ich wykorzystanie w kontekście realizowanej operacji. 

Wnioskodawca przedkłada wraz z Wnioskiem o dofinansowanie projektu stosowne certyfikaty, 

zaświadczenia, opinie oraz inne dokumenty które potwierdzą fakt wykorzystywania rozwiązań 

sprzyjających ochronie środowiska. Nie przedstawienie dokumentów na potwierdzenie opisanych we 

wniosku uzasadnień skutkuje nie przyznaniem punktów. 
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Kryterium preferuje operacje, które w swoich celach lub działalności bezpośrednio przyczynią się do 

ochrony środowiska lub klimatu (np. recykling odpadów, odnawialne źródła energii, gospodarka 

wodno-ściekowa) lub pośrednio uwzględnia technologie wpływające na oszczędność energii lub 

zmniejszenie emisji szkodliwych substancji). Punktowane będą operacje zawierające elementy 

ograniczające emisję szkodliwych pyłów, zanieczyszczeń oraz odpadów, ograniczające 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.  Definicja rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub 

podnoszeniu poziomu świadomości ekologicznej w rozumieniu LGD:  

Rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i przeciwdziałające zmianom klimatu określone zostały 

przez LGD jako całokształt działań, mających na celu zapobieganie, łagodzenie lub zaradzanie w inny 

sposób szkodliwemu oddziaływaniu na środowisko naturalne i klimat, zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju; w szczególności poprzez zastosowanie rozwiązań i/lub technologii i/lub 

maszyn i/lub urządzeń i/lub sprzętu, mających na celu: 

- ograniczoną emisję gazów cieplarnianych lub 

- modernizację procesów grzewczych lub 

- ograniczone spalanie paliw kopalnych lub 

- poprawę efektywności energetycznej lub 

- wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych lub  

- ograniczenie zużycia zasobów naturalnych i energii, w tym poprzez stosowanie energooszczędnych 

technologii, zamkniętych obiegów pozwalających na wielokrotne zużycie stosowanego czynnika  (np. 

powietrza, wody, chłodziw itp.), odzyskiwane energii z procesów produkcyjnych lub 

- ograniczanie emisji zanieczyszczeń środowiska substancjami gazowymi i/lub stałymi i/lub ciekłymi 

lub 

- przechowywanie i/lub składowanie i utylizacja i/lub recykling odpadów u wyspecjalizowanych i 

uprawnionych do działalności w tym zakresie podmiotów lub 

-   instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii, 

-   instalacje wykorzystujące energię słońca (np. kolektory), 

-  słoneczne, fotowoltaika,  jednostki wykorzystujące energię geotermalną, pompy ciepła, 

-   małe elektrownie wodne, elektrownie wiatrowe, 

-   instalacje wykorzystujące biomasę lub biogaz, 

-   inwestycje związane z poprawą utrzymania ciepła w budynku (izolacja termiczna budynku, 

wymiana okien na energooszczędne), 

- budowa / rozbudowa budynków niskoenergetycznych (tzw. pasywnych, zero energetycznych), 

- likwidacja pieców i palenisk węglowych na rzecz nowoczesnych technologii niskoemisyjnych (np. 

kolektory słoneczne, pompy ciepła, mikrowiatraki przydomowe, źródła ciepła na biomasę, paliwa 

gazowe, paliwa stałe z kotłami minimum 5 generacji), 

- budowa / rozbudowa instalacji do dystrybucji ekologicznych nośników energii (np. na potrzeby 

pojazdów zaopatrzonych w silniki o napędzie elektrycznym, gazowym, wodorowym), 

-  wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu mających wpływ na ochronę 

środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu, 

- podnoszenie poziomu świadomości i wiedzy proekologicznej lub 

- kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych lub 

- promowanie zasad zrównoważonego rozwoju w kontekście ochrony środowiska i/lub 

przeciwdziałania zmianom klimatu lub 

-    upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i/lub przeciwdziałania zmianom klimatu. 

 

UWAGA: Za rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub przeciwdziałające zmianom klimatu nie 

będą uznane zakupy / inwestycje / usługi w urządzenia elektroniczne tylko dlatego że są elektroniczne, 

lub których klasa energooszczędności jest standardem producenta. 
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9. Wnioskodawca wziął udział w szkoleniu/doradztwie organizowanym przez LGD w ramach danego naboru 

wniosków 

- wnioskodawca nie brał udziału w doradztwie/szkoleniu – 0 pkt. 

- wnioskodawca brał udział w szkoleniu – 1 pkt. 

- wnioskodawca brał udział w doradztwie – 2 pkt. 

- wnioskodawca brał udział w doradztwie oraz szkoleniu – 3 pkt. 

 

Aby otrzymać punkty w ramach danego kryterium Wnioskodawca zobowiązany jest wziąć udział w 

szkoleniu, lub doradztwie, lub szkoleniu oraz doradztwie organizowanym przez LGD zgodnie z 

„Regulaminem Doradztwa w biurze LGD”. Punkty zostaną przyznane na podstawie na podstawie 

zaświadczeń wydawanych przez biuro LGD. 

 

 

10. Operacja jest zgodna z co najmniej jednym celem ogólnym, co najmniej jednym celem szczegółowym 

oraz co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR (spełnienie kryterium jest obligatoryjne do 

wyboru operacji)  

- wniosek nie spełnia kryterium – 0 pkt. (wniosek zostaje odrzucony) 

- wniosek spełnia kryterium – 1 pkt. 

 

Aby otrzymać punkty w ramach kryterium Wnioskodawca jest zobowiązany szczegółowo uzasadnić 

zgodność z LSR LGD „Dorzecze Bobrzy”. 

 

 

11. W przypadku operacji w zakresie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, Wnioskodawca 

będzie realizował operacje w miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 tyś. Mieszkańców. 

- do 1000 mieszkańców – 3 pkt. 

- od 1001 do 2000 mieszkańców – 2 pkt. 

- od 2001 do 4999 mieszkańców – 1 pkt. 

- od 5000 - powyżej mieszkańców – 0 pkt. 

 

Aby otrzymać punkty w ramach kryterium Wnioskodawca jest zobowiązany załączyć do wniosku o 

dofinansowanie aktualne urzędowe zaświadczenie wskazujące ilość mieszkańców zamieszkujących w 

miejscowości w której realizowana będzie operacja. Również we wniosku o dofinansowanie 

Wnioskodawca wskazuje dokładną liczbę mieszkańców miejscowości w której realizowana będzie 

operacja. 

 

 

12. Wnioskodawca dotychczas korzystał/nie korzystał ze środków LGD 

- wnioskodawca nie wykorzystał przyznanych środków- zrezygnował – 0 pkt.  

- wnioskodawca nie korzystał lub wykorzystał przyznane środki – 3 pkt. 

 

 

Punkty zostaną przyznane Wnioskodawcom którzy nie korzystali dotychczas ze środków LGD lub 

wykorzystali przyznane środki tj. zrealizowali operacje z powodzeniem, cele i wskaźniki zostały 

osiągnięte a pomoc wypłacona. Wnioskodawca zawiera stosowną informację we wniosku o 

dofinansowanie.  

 

 

 



                                                                                                                                                                        

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” 
Kostomłoty II ul. Kościelna 2a;   26-085 Miedziana Góra; 

NIP 959-173-65-87    REGON  260088890     KRS 0000255487 

 

Projekty grantowe 

 

1. Grantobiorca przewidział wykorzystanie logotypu LGD w działaniach promocyjnych projektu. 

- grantobiorca nie przewidział wykorzystanie logotypu LGD – 0 pkt. 

- grantobiorca przewidział wykorzystanie logotypu LGD – 2 pkt. 

 

Aby otrzymać punkty w ramach kryterium Grantobiorca jest zobowiązany złożyć wraz z wnioskiem 

aplikacyjnym stosowne oświadczenie na druku udostępnionym przez LGD. 

 

 

2. Planowana operacja jest innowacyjna w rozumieniu LSR „Dorzecze Bobrzy” 

- opis projektu wskazuje na nie spełnienie kryterium innowacyjności – 0 pkt. 

- opis projektu wskazuje na spełnienie kryterium innowacyjności – 3 pkt. 

 

Aby otrzymać punkty w ramach danego kryterium Grantobiorca zobowiązany jest szczegółowo 

uzasadnić że planowana operacja jest innowacyjna w rozumieniu LSR LGD „Dorzecze Bobrzy”. W 

przypadku braku szczegółowego opisu uzasadnienia oraz braku odniesienia do zapisów w LSR LGD 

„Dorzecze Bobrzy” punkty nie zostaną przyznane. 

 

 

3. Grantobiorca przewidział wykorzystywanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub podnoszeniu 

poziomu świadomości ekologicznej. Wnioskodawca opisał zaplanowane działania i narzędzia i uzasadnił ich 

wykorzystanie w kontekście prowadzonej działalności 

- grantobiorca nie przewidział wykorzystania opisanych w kryterium rozwiązań – 0 pkt. 

- grantobiorca przewidział wykorzystanie opisanych w kryterium rozwiązań – 3 pkt. 

 

Aby otrzymać punkty w ramach kryterium Grantobiorca jest zobowiązany szczegółowo uzasadnić iż w 

ramach realizowanej operacji (wniosku) przewidział wykorzystywanie rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska lub podnoszeniu poziomu świadomości ekologicznej. Grantobiorca opisał 

zaplanowane działania i narzędzia i uzasadnił ich wykorzystanie w kontekście realizowanej operacji. 

Grantobiorca przedkłada wraz z Wnioskiem o dofinansowanie projektu stosowne certyfikaty, 

zaświadczenia, opinie oraz inne dokumenty które potwierdzą fakt wykorzystywania rozwiązań 

sprzyjających ochronie środowiska. Nie przedstawienie dokumentów na potwierdzenie opisanych we 

wniosku uzasadnień skutkuje nie przyznaniem punktów. 

Kryterium preferuje operacje, które w swoich celach lub działalności bezpośrednio przyczynią się do 

ochrony środowiska lub klimatu (np. recykling odpadów, odnawialne źródła energii, gospodarka 

wodno-ściekowa) lub pośrednio uwzględnia technologie wpływające na oszczędność energii lub 

zmniejszenie emisji szkodliwych substancji). Punktowane będą operacje zawierające elementy 

ograniczające emisję szkodliwych pyłów, zanieczyszczeń oraz odpadów, ograniczające 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.   

Definicja rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub podnoszeniu poziomu świadomości 

ekologicznej w rozumieniu LGD:  

Rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i przeciwdziałające zmianom klimatu określone zostały 

przez LGD jako całokształt działań, mających na celu zapobieganie, łagodzenie lub zaradzanie w inny 

sposób szkodliwemu oddziaływaniu na środowisko naturalne i klimat, zgodnie z zasadą 
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zrównoważonego rozwoju; w szczególności poprzez zastosowanie rozwiązań i/lub technologii i/lub 

maszyn i/lub urządzeń i/lub sprzętu, mających na celu: 

- ograniczoną emisję gazów cieplarnianych lub 

- modernizację procesów grzewczych lub 

- ograniczone spalanie paliw kopalnych lub 

- poprawę efektywności energetycznej lub 

- wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych lub  

- ograniczenie zużycia zasobów naturalnych i energii, w tym poprzez stosowanie energooszczędnych 

technologii, zamkniętych obiegów pozwalających na wielokrotne zużycie stosowanego czynnika  (np. 

powietrza, wody, chłodziw itp.), odzyskiwane energii z procesów produkcyjnych lub 

- ograniczanie emisji zanieczyszczeń środowiska substancjami gazowymi i/lub stałymi i/lub ciekłymi 

lub 

- przechowywanie i/lub składowanie i utylizacja i/lub recykling odpadów u wyspecjalizowanych i 

uprawnionych do działalności w tym zakresie podmiotów lub 

-   instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii, 

-   instalacje wykorzystujące energię słońca (np. kolektory), 

-  słoneczne, fotowoltaika,  jednostki wykorzystujące energię geotermalną, pompy ciepła, 

-   małe elektrownie wodne, elektrownie wiatrowe, 

-   instalacje wykorzystujące biomasę lub biogaz, 

-   inwestycje związane z poprawą utrzymania ciepła w budynku (izolacja termiczna budynku, 

wymiana okien na energooszczędne), 

- budowa / rozbudowa budynków niskoenergetycznych (tzw. pasywnych, zero energetycznych), 

- likwidacja pieców i palenisk węglowych na rzecz nowoczesnych technologii niskoemisyjnych (np. 

kolektory słoneczne, pompy ciepła, mikrowiatraki przydomowe, źródła ciepła na biomasę, paliwa 

gazowe, paliwa stałe z kotłami minimum 5 generacji), 

- budowa / rozbudowa instalacji do dystrybucji ekologicznych nośników energii (np. na potrzeby 

pojazdów zaopatrzonych w silniki o napędzie elektrycznym, gazowym, wodorowym), 

-  wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu mających wpływ na ochronę 

środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu, 

- podnoszenie poziomu świadomości i wiedzy proekologicznej lub 

- kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych lub 

- promowanie zasad zrównoważonego rozwoju w kontekście ochrony środowiska i/lub 

przeciwdziałania zmianom klimatu lub 

-    upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i/lub przeciwdziałania zmianom klimatu. 

 

UWAGA: Za rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub przeciwdziałające zmianom klimatu nie 

będą uznane zakupy / inwestycje / usługi w urządzenia elektroniczne tylko dlatego że są elektroniczne, 

lub których klasa energooszczędności jest standardem producenta. 

 

 

4. Operacja będzie dotyczyła działań skierowanych do grupy defaworyzowanej określonej w LSR 

- wniosek nie spełnia kryterium – 0 pkt. 

- wniosek spełnia kryterium – 3 pkt. 

 

Aby otrzymać punkty w ramach kryterium Grantobiorca jest zobowiązany udowodnić że realizowana 

przez niego operacja planowana będzie skierowana do grup defoworyzowanych zdefiniowanych w 

LSR. Grantobiorca we wniosku szczegółowo oraz jednoznacznie wskazuje do której grupy 

defaworyzowanej zgodnie z definicją zawartą w LSR, będzie skierowana operaja.  
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5. Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na promocję obszaru lub lokalnych zasobów przyrodniczych 

/historycznych /kulturowych 

- wniosek nie spełnia kryterium – 0 pkt. 

- wniosek spełnia kryterium – 2 pkt. 

 

Aby otrzymać punkty w ramach danego kryterium Grantobiorca zobowiązany jest szczegółowo opisać 

we wniosku o dofinansowanie oraz uzasadnić że operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na 

promocję obszaru lub lokalnych zasobów przyrodniczych/ historycznych/ kulturowych . Grantobiorca 

wskazuje w jaki sposób zostanie osiągnięte kryterium, w jaki sposób operacja dotyczy promocji 

obszaru, w jaki sposób ma na nią bezpośredni wpływ, jak będzie wyglądała promocja obszaru, jakie 

lokalne zasoby przyrodnicze, historyczne, kulturowe będą wykorzystane, jaka zmiana nastąpi dzięki 

realizacji operacji.  

 

 

 

6. Grantobiorca wziął udział w szkoleniu/doradztwie organizowanym przez LGD w ramach danego naboru 

wniosków 

- grantobiorca nie brał udziału w doradztwie/szkoleniu – 0 pkt. 

- wnioskodawca brał udział w szkoleniu – 1 pkt. 

- wnioskodawca brał udział w doradztwie – 2 pkt. 

- wnioskodawca brał udział w doradztwie oraz szkoleniu – 3 pkt. 

 

Aby otrzymać punkty w ramach danego kryterium Grantobiorca zobowiązany jest wziąć udział w 

szkoleniu, lub doradztwie, lub szkoleniu oraz doradztwie organizowanym przez LGD zgodnie z 

„Regulaminem Doradztwa w biurze LGD”. Punkty zostaną przyznane na podstawie na podstawie 

zaświadczeń wydawanych przez biuro LGD. 

 

 

 

7. Grantobiorca ma siedzibę/miejsce zamieszkania na terenie obszaru działania LGD 

- grantobiorca ma siedzibę/miejsce zamieszkania poza terenem obszaru działania LGD – 0 pkt. 

- grantobiorca ma siedzibę/miejsce zamieszkania na terenie obszaru działania LGD – 3 pkt. 

 

Aby otrzymać punkty w ramach kryterium Grantobiorca jest zobowiązany złożyć wraz z wnioskiem 

aplikacyjnym stosowne oświadczenie na druku udostępnionym przez LGD. 

 

 

 

8. Operacja jest zgodna z co najmniej jednym celem ogólnym, co najmniej jednym celem szczegółowym oraz 

co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR (spełnienie kryterium jest obligatoryjne do wyboru 

operacji)  

- wniosek nie spełnia kryterium – 0 pkt. (wniosek zostaje odrzucony) 

- wniosek spełnia kryterium – 1 pkt. 

 

Aby otrzymać punkty w ramach kryterium Wnioskodawca jest zobowiązany szczegółowo uzasadnić 

zgodność z LSR LGD „Dorzecze Bobrzy”. 
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9. Wnioskodawca dotychczas korzystał/nie korzystał ze środków LGD 

- wnioskodawca nie wykorzystał przyznanych środków- zrezygnował – 0 pkt.  

- wnioskodawca nie korzystał lub wykorzystał przyznane środki – 3 pkt. 

 

Punkty zostaną przyznane Grantobiorcom którzy nie korzystali dotychczas ze środków LGD lub 

wykorzystali przyznane środki tj. zrealizowali operacje z powodzeniem, cele i wskaźniki zostały 

osiągnięte a pomoc wypłacona. Grantobiorca zawiera stosowną informację we wniosku o 

dofinansowanie.  

 

 


