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Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu 

nr LXXVI/85/2016 z dnia 09.09.2016r. 

 

Regulamin konkursów oraz procedury oceny i wyboru operacji  w ramach realizacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” w perspektywie finansowej 2014-2020 

Organizacja naborów wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania 

„Kraina wokół Lublina”, zwaną dalej LGD, odbywa się na podstawie przepisów: 

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanego dalej 

rozporządzeniem 1303/2013. 

2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. 

w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (EFROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, zwanego 

dalej rozporządzeniem 1305/2013 

3. Ustawy z dnia 20 lutego 2015r.o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015r.) 

4. Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności  

(Dz. U. z 2015r.) zwaną dalej ustawą o RLKS 

5. Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

6. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2015r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zwanego dalej 

rozporządzeniem o wdrażaniu LSR. 

7. Niniejszego regulaminu 

8. Regulaminu Rady LGD „Kraina wokół Lublina” 

9. Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” 

w perspektywie finansowej 2014-2020 
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I 

Zasady ogólne 

 

1. Wysokość dostępnych środków przeznaczonych na realizację projektów będzie każdorazowo 

podawana w ogłoszeniu o naborze.  

2. Projekt nie może być współfinansowany z innych środków publicznych z wyjątkiem projektów 

realizowanych przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pożytku publicznego 

będącą organizacją pozarządową. 

II 

Wnioskodawcy 

1. O pomoc może ubiegać się podmiot będący: 

a) osobą fizyczną, jeżeli jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest 

pełnoletnia, ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR lub prowadzi działalność gospodarczą 

na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”; 

b) osobą prawną, z wyłączeniem województw,  jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje 

się na obszarze objętym LSR; 

c) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje 

zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze 

wiejskim objętym LSR. 

- w przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności 

gospodarczej w formie spółki cywilnej, warunki określone powyżej powinny być spełnione 

przez wszystkich wspólników tej spółki 

- w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność 

gospodarczą, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo 

albo małe przedsiębiorstwo. 

2. Podmiot( z wyłączeniem osób, które wnioskują o przyznanie dotacji na założenie działalności 

gospodarczej), który ubiega się o przyznanie pomocy jest zobowiązany wykazać, że: 

a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą 

zamierza realizować, lub 

b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub 

c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli 

jest osobą fizyczną, lub 

d) prowadzi działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować. 

3. Podmiot składający wniosek musi posiadać nr identyfikacyjny nadany w trybie przepisów 

o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności (tzn. numer gospodarstwa). 

4. Wnioskodawca musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowana będzie 

operacja (w przypadku projektu inwestycyjnego – dokument potwierdzający, że miejsce realizacji 

jest własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, jeśli nie – 

prawo do dysponowania nieruchomością przez okres realizacji grantu i okres trwałości projektu tj. 

umowę użyczenia, umowę dzierżawy). 

5. Nie jest wykluczony ze wsparcia. 
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III 

Zakres realizacji projektów 

Pomoc jest przyznawana w zakresie: 

1. rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju poprzez: 

a) podejmowanie działalności gospodarczej, 

b) tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących 

przedsiębiorstwami spożywczymi, w których wykonywana jest działalność w zakresie 

produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego 

lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą 

działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności, 

c) rozwijanie działalności gospodarczej, 

d) podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresach a-c. 

2. wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność na obszarze wiejskim 

objętym LSR: 

a) w ramach krótkich łańcuchów dostaw, 

b) w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub 

c) w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych 

3. rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem budowy lub modernizacji 

targowisk,  

4. budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 

lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 

IV 

Wysokość pomocy 

1. Koszty całkowite operacji, w wyłączeniem projektów własnych, nie mogą być niższe niż 50 tys. zł. 

2. Limit pomocy na jednego wnioskodawcę wynosi: 

a)  w przypadku osób podejmujących działalność gospodarczą: 75 tys. zł w zakresie usług 

budowlanych, mechanicznych, medycznych lub 50 tys. zł dla pozostałych operacji w okresie 

realizacji Programu,  

- forma udzielenia wsparcia – dotacja 80% kosztów kwalifikowalnych, refundacja 20% kosztów 

po złożeniu wniosku o płatność. 

b) w przypadku podmiotów wnioskujących o dofinansowanie na utworzenie lub rozwój inkubatora 

przetwórstwa lokalnego produktów rolnych: do 500 tys. zł w okresie realizacji Programu 

- forma udzielenia wsparcia – refundacja 70 % kosztów kwalifikowalnych. 

c) w przypadku podmiotów rozwijających działalność gospodarczą: do 300 tys. zł w okresie realizacji 

Programu 

- forma udzielenia wsparcia – refundacja 60 % kosztów kwalifikowalnych. 

d) w przypadku jednostek sektora finansów publicznych (jsfp) poziom dofinansowania wynosi 

63,63% 

- forma udzielenia wsparcia - refundacja 

e) w niekomercyjnych projektach o wartości pow. 50 tys. zł, podmioty inne niż jsfp:: do 300 tys. zł 

w okresie realizacji Programu 

- forma udzielenia wsparcia – refundacja 95 % kosztów kwalifikowalnych 

f) w przypadku realizacji operacji własnej przez LGD – 98% kosztów kwalifikowalnych. 
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Przy ustalaniu wysokości środków pozostałych do wykorzystania w ramach limitu, 

 o którym mowa w pkt.2 uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej na zrealizowane operacje 

oraz kwot pomocy przyznanej na operacje, których realizacja nie została jeszcze zakończona. 

W przypadku, gdy zgodnie ze statutem danego podmiotu, w ramach jego struktury 

organizacyjnej powoływane są jednostki organizacyjne (np. sekcje, koła ) limit, o którym mowa w 

pkt. 2 liczy się oddzielnie na ten podmiot i oddzielnie na jego jednostki organizacyjne, jeżeli 

realizacja zadania, na które jest udzielane dofinansowanie jest związana z przedmiotem 

działalności danej jednostki organizacyjnej. 

3. Koszty ogólne są kwalifikowalne w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów 

kwalifikowalnych, a koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% 

pozostałych kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o koszty ogólne. Powyższy zapis nie 

dotyczy wnioskodawców, którzy ubiegają się o premię na podjęcie działalności gospodarczej. 

 

V 

Koszty kwalifikowalne 

1) Koszty zgodne z zasadami PROW 2014-2020, które są uzasadnione zakresem projektu, niezbędne 

do osiągnięcia jego celu oraz racjonalne, w tym: 

1. Ogólne – honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, doradztwo w zakresie 

zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności związane 

z wydatkami na budowę lub modernizacją nieruchomości oraz zakup maszyn. 

2. Zakupu robót budowlanych lub usług, 

3. Zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub 

wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych, 

4. Najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 

5. Zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji związanych z zachowaniem 

dziedzictwa lokalnego – również używanych maszyn lub wyposażenia stanowiących 

eksponaty, 

6. Zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych 

przystosowanych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą. 

7. Zakupu rzeczy i materiałów innych niż wcześniej wymienione. 

8. Podatku od towarów i usług (VAT) jeżeli beneficjent nie może go odzyskać na mocy polskiego 

prawodawstwa. 

9. Wkład rzeczowy ,w tym nieodpłatna praca. 

10. Koszty wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych 

z pracą pracowników beneficjenta (dla działań dotyczących powstawania Inkubatora 

Przetwórstwa Produktu Lokalnego). 

 

 

 



5 
 

VI 

Preselekcja 

1. Maksymalnie 6 miesięcy przed rozpoczęciem naboru wniosków o przyznanie pomocy Lokalna 
Grupa Działania może przeprowadzić preselekcję wniosków. Preselekcja jest procedurą naboru 
i weryfikacji Planów Projektów (PP). 

2. Ogłoszenie o naborze Planów Projektów w ramach preselekcji publikowane jest na stronie 
www.krainawokollublina.pl co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem. 

3. Nabór Planów Projektów trwa co najmniej 14 dni. 
4. Preselekcja dokonywana będzie na podstawie Planu Projektu wraz z załącznikami. Formularz 

udostępniany będzie na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl 
5. Za przeprowadzenie naboru i weryfikacji Planów Projektów odpowiedzialny jest Zarząd LGD. 
6. Celem weryfikacji Planów Projektów jest sprawdzenie:  

- zgodności projektu z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
- kompletności dokumentacji aplikacyjnej, 
- czy  zadania zawarte w Planie Projektu kwalifikują się do uzyskania pomocy w ramach Lokalnej 
Strategii Rozwoju  dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” .  

7. Procedura preselekcji kończy się opublikowaniem na stronie www.krainawokollublina.pl 
zatwierdzonej przez Zarząd LGD listy pozytywnie zweryfikowanych Planów Projektów. Lista jest 
publikowana nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem naboru wniosków o przyznanie pomocy, 
którego dotyczy preselekcja. 

8. Informacje dotyczące weryfikacji Planów Projektów przekazywane są Wnioskodawcom 
za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

9. Pozytywna weryfikacja Planu Projektu nie jest podstawą do roszczeń o przyznanie i wypłatę 
pomocy w ramach LSR. 

10. Przeprowadzenie preselekcji przez LGD jest nieobowiązkowe. 
11. Udział Wnioskodawców w preselekcji jest nieobowiązkowy. 
12. Po zakończonej weryfikacji Planu Projektu wszystkie zmiany wprowadzone do Biznesplanu 

będącego załącznikiem do Planu Projektu powinny być uzgadniane z Zarządem LGD 
za pośrednictwem Kierownika Biura. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy  z Biznesplanem 
różniącym się od Biznesplanu będącego załącznikiem do Planu Projektu skutkuje nie przyznaniem 
punktów w kryterium dotyczącym pozytywnej weryfikacji Planu Projektu w ramach preselekcji. 

 

VII 

Procedura naboru i oceny planów projektu: 

1. Przed przeprowadzeniem naboru wniosków Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół Lublina”  
przeprowadza nabór Planów Projektów. Nabór Planów Projektu odbywa się w trybie konkursu 
otwartego. 

2. Ogłoszenie o naborze Planów Projektu jest zamieszczane na stronie internetowej 
www.krainawokollublina.pl. 

3. Plan Projektu może być doręczony osobiście do biura LGD dostarczony przez posłańca, kurierem 
lub przesłany pocztą (ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin). Plan Projektu dostarczony w inny 
sposób (np. telefaksem, pocztą elektroniczną) lub dostarczony na inny adres nie będzie 
rozpatrywany. 

http://www.krainawokollublina.pl/
http://www.krainawokollublina.pl/
http://www.krainawokollublina.pl/
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4. Za datę wpływu Planu Projektu przyjmuje się, w każdym przypadku, termin jego dostarczenia do 
biura LGD. 

5. Wnioski, które wpłynęły po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze Planów Projektów, 
podlegają rejestracji, ale nie podlegają ocenie. 

6. Ocena Planu Projektu polega na sprawdzeniu, czy spełnia on wszystkie kryteria oceny Planu 
Projektu, mające swoje odzwierciedlenie w Karcie oceny Planu Projektu. 

7. Wyniki oceny są ogłaszane na bieżąco. Pisemna informacja w sprawie oceny PP wysłana do 
potencjalnego Beneficjenta nie jest podstawą do roszczeń o przyznanie i wypłatę pomocy 
finansowej. 

 
VIII 

Ogłoszenie o naborze wniosków 

1. Ogłoszenie o naborze wniosków oraz procedury konkursu podawane są do publicznej wiadomości 

na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” 

(www.krainawokollublina.pl) nie wcześniej niż 30 i nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem 

konkursu. 

2. Ogłoszenie o naborze wniosków, o którym mowa w pkt.1 zawiera: 

a) termin i miejsce składania wniosków, 

b) formy wsparcia, 

c) zakres tematyczny operacji wraz z kwotą wsparcia, 

d) obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia, 

e) obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej 

liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, 

f) informację o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienia warunków udzielenia 

wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, 

g) wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru, 

h) informację o miejscu udostępniania LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, 

formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia 

3. Nabór wniosków trwa od 14 do 30 dni (zgodnie z terminami podanymi w ogłoszeniu o naborze 

wniosków). 

4. Wnioski składa się bezpośrednio (tzn. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę 

upoważnioną) w biurze LGD – ul. Narutowicza 37/5, Lublin. 

 

 

VIII A 

Ogłoszenie o naborze, procedura wyboru operacji – projekt własny 

1. LGD „Kraina wokół Lublina” umieszcza na stronie www.krainawokollublina.pl informację, 

o planowanym do zrealizowania projekcie własnym. Informacja widnieje na stronie 30 dni 

i zawiera: 

a) zakres tematyczny operacji 

b) wysokość środków przeznaczonych na realizację operacji 

c) kryteria wyboru operacji ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest 

warunkiem wyboru operacji 

http://www.krainawokollublina.pl/
http://www.krainawokollublina.pl/
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d) informację o sposobie i terminie zgłaszania zamiaru realizacji operacji 

e) informację o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar 

realizacji operacji uprawniony jest do wsparcia. 

2. Jeżeli w terminie 30 dni od zamieszczenia na stronie internetowej LGD informacji o planowanej do 

realizacji operacji własnej, żaden podmiot nie zgłosił zamiaru jej realizacji, LGD , po ocenie 

wniosku przez Radę LGD, może złożyć w Samorządzie Województwa wniosek o przyznanie 

pomocy na realizację operacji własnej. 

3. LGD obowiązkowo zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o planowanej do 

realizacji operacji własnej z oznaczeniem tej informacji datą – dzień/miesiąc/rok). Jednocześnie 

jest zobowiązana do zachowywania na swojej stronie internetowej wszystkich informacji 

o planowanych do realizacji operacjach własnych (archiwum) oraz informacje o nie zgłoszeniu 

zamiaru realizacji operacji przez potencjalnego wnioskodawcę. 

4. W przypadku, jeśli został zgłoszony zamiar realizacji operacji przez potencjalnego wnioskodawcę, 

LGD m.in. w oparciu o złożone przez ten podmiot dokumenty dokonuje oceny, czy jest on 

uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicję beneficjenta określoną w § 3 rozporządzenia 

o wdrażaniu LSR. 

5. Jeśli przeprowadzona przez LGD ocena potwierdza, że zamiar realizacji operacji zgłosił podmiot 

uprawniony do wsparcia, LGD ma obowiązek poinformowania o tym zgłaszającego zamiar 

realizacji operacji oraz w terminie 3 miesięcy ogłoszenia naboru w tym zakresie.  

6. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez LGD ocena, potwierdza, że nie są spełnione przez ten 

podmiot warunki dostępu do pomocy, LGD ma obowiązek poinformowania o tym zgłaszającego 

zamiar realizacji operacji oraz przekazania do Samorządu Województwa wraz z wnioskiem 

o przyznanie pomocy dotyczącym operacji własnej dokumentów, w oparciu o które podjęła takie 

rozstrzygnięcie. Wynik oceny (informacja) powinna również zostać zmieszczona na stronie 

internetowej LGD przy informacji o zamiarze realizacji operacji własnej. 

 

 

IX 

Wniosek o przyznanie pomocy 

1. Wnioskodawca składa w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu 2 egzemplarze wniosku 

o przyznanie pomocy wraz ze wszystkimi załącznikami.  

2. Formularz wniosku zamieszczony jest na stronie internetowej LGD „Kraina wokół Lublina”. 

3. Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie, wydrukowany i podpisany 

przez osoby uprawnione. 

4. Wnioskodawca składa komplet dokumentów zawierający: wniosek z ponumerowanymi 

załącznikami wpięty do skoroszytu. 

5. Komplet dokumentów wnioskodawca składa bezpośrednio w biurze LGD, przy czym bezpośrednio 

oznacza:   osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną - uprawnioną do 

kontaktu, wymienioną we wniosku o przyznanie pomocy. 
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6. Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 5 dołącza się w formie kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa lub podmiot, który 

dokument wydał, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

7. Za moment złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku wraz z załącznikami do biura LGD. 

8. Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie 

zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest 

opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek. 

9. Wnioski składane za pośrednictwem poczty lub kuriera nie będą rozpatrywane. 

10. W przypadku wątpliwości związanych z wypełnieniem wniosku lub załączników każdy 

wnioskodawca może skorzystać z konsultacji w biurze LGD. Informacja o godzinach pracy biura 

zamieszczona jest na stronie internetowej LGD. 

11. W przypadku kiedy wnioskodawca zdecyduje o wycofaniu złożonego projektu zobowiązany jest 

do pisemnego zawiadomienia LGD o wycofaniu wniosku. LGD zobowiązane jest zachować kopię 

wycofanego dokumentu wraz z oryginałem wniosku o jego wycofanie. Zwrot złożonych 

dokumentów możliwy jest bezpośrednio osobie reprezentującej podmiot składający wniosek 

lub korespondencyjnie na adres podany we wniosku o przyznanie pomocy. 

 

X 

Procedura oceny i wyboru operacji 

1. Członkowie Rady przeprowadzają wybór projektów do dofinansowania w sposób przejrzysty, 

rzetelny i bezstronny oraz zapewniają wnioskodawcom równy dostęp do informacji o warunkach 

i sposobie wyboru projektów do dofinansowania.  

2. Do wstępnej oceny projektów i wyłonienia projektów list wniosków wybranych oraz nie wybranych 

do dofinansowania powoływany jest Zespół Oceniający. Zespół Oceniający  sporządza jedną, 

odrębną dla każdego ocenianego projektu karty oceny operacji (karta oceny zgodności operacji 

z LSR, karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru).  

3. Zespół Oceniający powoływany jest przez Radę. Składa się on z minimum trzech osób będących 

członkami Rady. Rada może uzyskać opinię w sprawie konkretnego wniosku od ekspertów 

powołanych do wydania opinii w sprawie wniosku.  

4. Do oceny projektów może zostać powołany więcej niż jeden Zespół Oceniający.  
5. Do rozpatrzenia protestów oraz w powoływany jest osobny Zespół Oceniający, w skład którego nie 

wchodzą członkowie Zespołów Oceniających projekty, dla których wniesiono protest lub 
odwołanie 

6.  W ponownej ocenie wniosku w zakresie oceny wg lokalnych kryteriów wyboru oraz zarzutów 
o charakterze proceduralnym będących przedmiotem protestu lub odwołania, nie mogą brać 
udziału osoby, które były zaangażowane w przygotowanie projektu lub jego ocenę.  

7. Zespół Oceniający kierując się zapisami w LSR i kryteriami wyboru dla danego zakresu projektów 
ustala wstępną listę rankingową projektów według liczby przyznanych punktów. 

8. W przypadku równej liczby przyznanych punktów o kolejności umieszczenia równorzędnych 
projektów na liście rankingowej decyduje kolejność rejestracji wniosków w LGD (data i godzina). 

9. Zespół Oceniający w celu przygotowania wstępnej listy rankingowej wniosków przeprowadza ich 
pisemną ocenę poprzez wypełnienie kart oceny operacji, stanowiących załączniki do niniejszego 
Regulaminu. 

10. Projekty, które nie są grantem oceniane są w zakresie: 
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a) oceny zgodności z PROW 2014 – 2020, 
b) oceny  zgodności projektu z celami LSR oraz tematem naboru, jeżeli wniosek złożony został 

w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze tematycznym 
c) oceny punktowej pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru 

Jeżeli ocena projektu w zakresie wymienionym w pkt a) lub pkt b) na którymkolwiek stopniu jest 

negatywna projekt nie jest dalej oceniany.  

W przypadku, gdy projekt nie uzyskał minimalnej wymaganej liczby punktów wskazanej w karcie 

oceny w ocenie pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru (ocena w zakresie pkt c) ) 

pomocy nie przyznaje się.  

11. Przy ocenie projektu według lokalnych kryteriów wyboru przyjętych przez LGD niemożliwe jest 

przyznanie punktów ułamkowych. 

12.  Dopuszcza się możliwość elektronicznego wypełniania kart oceny projektu. 

13. Każda strona karty oceny projektu wg lokalnych kryteriów i zgodności projektu z LSR musi być 

opieczętowana pieczęcią LGD. 

14. Za poprawność formalną oceny odpowiada wyznaczony przez Radę pracownik biura LGD, który 

weryfikację kart oceny wniosku potwierdza swoim podpisem. 

15. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w ocenie projektów członkowie Zespołu Oceniającego 

mają obowiązek zweryfikowania kart oceny na dodatkowym posiedzeniu 

16. Dodatkowe posiedzenie Zespołu Oceniającego musi odbyć się przed posiedzeniem Rady 

zatwierdzającym ocenę projektów. 

17. Wyniki oceny w formie propozycji list rankingowych przedstawiane są Radzie. 

18. Ocena projektu według lokalnych kryteriów wyboru polega na wypełnieniu tabeli zawartej 

w „Karcie oceny projektu według lokalnych kryteriów”, która jest odpowiednia do przedsięwzięcia, 

w ramach którego będzie realizowany projekt 

19. Wyniki oceny poszczególnych wniosków na posiedzeniu Rady przedstawia członek Zespołu 

Oceniającego. 

20.  Rada po zapoznaniu się z wynikami oceny projektów przez Zespoły Oceniające podejmuje uchwałę 

w sprawie oceny operacji pod względem zgodności z LSR oraz spełniania Lokalnych Kryteriów 

Wyboru. 

21. Każda uchwała powinna zawierać co najmniej:  

a) indywidualne oznaczenie sprawy nadane każdemu wnioskowi przez LGD, wpisane na wniosku 

w polu Potwierdzenie przyjęcia przez LGD, 

b) numer identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o wsparcie, nadany zgodnie z ustawą z dnia 18 
grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych, 

c) nazwę/imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie, 

d) tytuł operacji określony we wniosku, 

e) wynik w ramach oceny zgodności z LSR oraz liczbę otrzymanych punktów w ramach oceny 
w zakresie spełniania przez operację kryteriów wyboru, 

f) kwotę wsparcia wnioskowaną przez podmiot ubiegający się o wsparcie, 

g) intensywność pomocy ustaloną przez LGD , 

h) wskazanie, czy operacja wybrana przez LGD do finansowania, na dzień przekazania wniosków do 
SW, mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (lista operacji wybranych). 

i) statystykę głosowania zawierającą w szczególności dane osób, które wstrzymują się od głosowania. 
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j) kwotę wsparcia ustaloną przez LGD, biorąc pod uwagę:   

- kwotę pomocy ustalonej przez LGD, lub 

- maksymalną kwotę pomocy określoną w §15 rozporządzeniu LSR, lub 

- dostępne dla Beneficjenta limity w okresie programowania 2014-2020 

22. W przypadku stwierdzenia przez LGD niekwalifikowalności  danego kosztu lub w wyniku obniżenia 
wysokości kosztów w drodze badania racjonalności kwota pomocy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu 
(nie dotyczy wsparcia udzielanego w formie premii)  

23. W przypadku pomocy udzielonej w formie premii LGD ustala  kwotę wsparcia poprzez sprawdzenie, 
czy prawidłowo zastosowano odpowiednią wskazaną w LSR wartość premii. 

 

X A 

Procedura oceny i wyboru projektów z określeniem terminów 

1. W terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu konkursu  

o przyznanie pomocy Rada LGD dokonuje oceny formalnej, oceny zgodności operacji 

z Lokalną Strategią Rozwoju a w szczególności z tematem naboru (w przypadku ogłoszenia naboru 

tematycznego) oraz oceny pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru. 

2. Przed przystąpieniem do oceny zgodności z LSR przez Radę LGD biuro LGD dokonuje wstępnej 

weryfikacji wniosków w zakresie: 

a) złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, 

b) zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu 

o naborze, 

c) zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze, 

d) spełniania dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru 

e) zgodności z PROW 2014-2020. 

Operacje, które nie spełniają ww. warunków nie podlegają ocenie zgodności z LSR i wyborowi. Decyzja 

w tej sprawie podejmowana jest przez Radę LGD na mocy uchwały. 

Biuro LGD weryfikuje zgodność operacji z PROW 2014-2020 przy zastosowaniu karty weryfikacji 

stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu. 

3. Rada LGD, maksymalnie 21 dni od dnia zakończenia naboru projektów, dokonuje wyboru operacji 

zgodnie z zapisami Regulaminu Rady LGD „Kraina wokół Lublina” spośród operacji, które: 

a) są zgodne z LSR, 

b) zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, 

c) są zgodne z zakresem tematycznym, 

d) spełniają Lokalne Kryteria Wyboru. 

4. W terminie 3 dni od dnia zakończenia wyboru operacji, LGD:  

a) przekazuje wnioskodawcom ubiegającym się o przyznanie pomocy pisemną informację 

o wyniku oceny zgodności operacji z LSR lub wyniku wyboru, w tym oceny spełniania przez 

operację kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów 

otrzymanych przez operację, a w przypadku pozytywnego wyniku wyboru – zawierającą 

dodatkowo wskazanie, czy w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia do zarządu 
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województwa, operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze tych 

wniosków. LGD informuje także o ustalonej kwocie wsparcia. 

b) zamieszcza na stronie internetowej listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji 

wybranych, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanych 

w ogłoszeniu o naborze wniosków. 

5. Informacja o wynikach oceny zawiera pouczenie o możliwości wniesienia protestu 

wraz z informacją o terminie wniesienia protestu, nazwie instytucji, do której należy wnieść 

protest wraz z wymogami formalnymi. Za podstawy do wniesienia protestu uznaje się: 

a) uzyskanie negatywnej oceny zgodności z LSR, albo 

b) nie uzyskanie minimalnej liczby punktów, albo 

c) nie mieszczenie się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków. 

6. Wnioskodawca ma 7 dni na wniesienie protestu, który będzie rozpatrzony maksymalnie 14 dni po 

jego złożeniu w biurze LGD. 

7. Do 45 dni od dnia zakończenia naboru przekazuje się dokumenty potwierdzające dokonanie 

wyboru operacji do dofinansowania. 

8. W przypadku, gdy Samorząd Województwa Lubelskiego zwróci się do LGD z prośbą o wydanie 

opinii w sprawie zmiany umowy o przyznanie pomocy zawartej pomiędzy Samorządem 

Województwa a Beneficjentem, któremu została przyznana pomoc w ramach realizacji LSR, LGD 

przedstawia opinię w formie uchwały Rady w tej sprawie. 

9. Pozytywna opinia LGD w sprawie zmiany umowy o przyznanie pomocy zawartej pomiędzy 

Samorządem Województwa a Beneficjentem zawiera potwierdzenie, że: 

a) Operacja jest zgodna z LSR oraz zakresem tematycznym  

b) Operacja spełnia minimum punktowe 

c) Operacja mieści się w limicie  środków podanym w ogłoszeniu nabory wniosków o przyznanie 

pomocy 

 

XI 

Protest 

1. Beneficjentowi, przysługuje prawo do wniesienia protestu od:  

a) negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, albo 

b) nieterminowego złożenia wniosku, albo 

c) braku zgodności z zakresem tematycznym, albo 

d) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo 

e) wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanych 

w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy, albo 

f) uchybień proceduralnych 

2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa o wynikach oceny 

wniosku. 

3. Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera: 

a) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu- Zarządu Województwa Lubelskiego, 

b) oznaczenie wnioskodawcy (beneficjenta), 

c) numer wniosku o przyznanie pomocy, 
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d) wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza 

wraz z uzasadnieniem,  

e) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli 

zdaniem wnioskodawcy takie naruszenia miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,  

f) w przypadku protestu od negatywnej oceny projektu, wskazanie, w jakim zakresie 

wnioskodawca nie zgadza się z oceną oraz uzasadnienie stanowiska, 

g) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem 

oryginału lub kopii dokumentu świadczącego o umocowaniu takiej osoby do reprezentowania 

wnioskodawcy. 

4. W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych, o których mowa w ust. 

3 punkty a,b,c,g lub zawierającego oczywiste omyłki, właściwa instytucja wzywa wnioskodawcę do 

jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. 

5. Uzupełnienie protestu, o którym mowa w ust. 4 może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do 

wymogów formalnych, o których mowa w ust. 3 pkt a), b), c) i g). 

6. Wezwanie, o którym mowa w ust. 4 wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania protestu. 

7. Na prawo wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie błędne pouczenie 

lub brak pouczenia w piśmie o wynikach oceny. 

8. O wniesionym proteście LGD informuje niezwłocznie zarząd województwa. 

9. LGD w terminie 14 dni od dnia wniesienia protestu weryfikuje wyniki dokonanej oceny projektu 

w zakresie zarzutów, następnie: 

a) odpowiednio kieruje projekt do właściwego etapu oceny albo umieszcza go na liście 

projektów wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury 

odwoławczej, albo 

b) kieruje protest wraz z otrzymaną od wnioskodawcy dokumentacją do właściwej instytucji 

pośredniczącej załączając do niego stanowisko dotyczące braku podstaw do zmiany podjętego 

rozstrzygnięcia oraz informuje wnioskodawcę o przekazaniu protestu. 

10. LGD informuje wnioskodawcę na piśmie o wyniku ponownej oceny w wyniku uwzględnienia 

protestu: 

a) w przypadku pozytywnej ponownej oceny projektu odpowiednio kieruje projekt do 

właściwego etapu oceny albo umieszcza go na liście projektów wybranych do dofinansowania 

w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej, albo 

b) w przypadku negatywnej ponownej oceny projektu do informacji załącza dodatkowo 

pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego na zasadach określonych 

w art. 61 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020. 

11. Zarząd Województwa Lubelskiego informuje wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozpatrzenia jego 

protestu. Informacja ta zawiera w szczególności: 

a) treść rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu protestu 

wraz z uzasadnieniem, 

b) w przypadku nieuwzględnienia protestu – pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu 

administracyjnego na zasadach określonych w art. 61 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

2014-2020. 
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12. Ponowna ocena projektu polega na powtórnej weryfikacji w zakresie kryteriów i zarzutów, 

o których mowa w ust. 3 pkt. d-f. 

XII 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w ustawie  dnia 29 sierpnia 1997r. 

o ochronie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, 

zmienianie, udostępnianie i usuwanie. 

2. W myśl art. 23 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych jest 

dopuszczalne tylko wtedy, gdy: osoba, której dotyczą dane wyrazi na to zgodę, albo jest to 

niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełniania obowiązku wynikającego z przepisu 

prawa. Kolejnym przypadkiem legalnego przetwarzania danych jest wykorzystanie danych 

osobowych przy realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to 

niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której te dane dotyczą. 

Przetwarzanie danych osobowych jest też zgodne z prawem, jeśli jest to niezbędne do 

wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych 

albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. 

3. Omawiany przepis określa ogólne materialne przesłanki przetwarzania danych osobowych. 
Przesłanki te mają generalny, odnoszą się do wszelkich form przetwarzania danych, w tym 
zarówno do przetwarzania "na własne potrzeby" administratora, jak i "na zewnątrz", a także 
dotyczą wszystkich danych osobowych.  
a) Pierwszą z przesłanek przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą 

(ust. 1 pkt 1). Wyrażenie takiej zgody ma charakter oświadczenia woli, musi być jednoznaczne 
i wyraźne. Może mieć ono charakter samodzielny, może też być elementem innej czynności, 
np. umowy. Zgoda może upoważniać tylko jeden podmiot do przetwarzania jego danych 
osobowych, może też odnosić się do dalszych dysponentów danych osobowych.  

b) Osoba wyrażająca zgodę dalszym administratorom musi wskazać to w swoim oświadczeniu, 
a także określić cel, dla którego dane te mogą być udostępniane. Ważne jest też, aby osoba 
składająca oświadczenie co do przetwarzania jej danych osobowych miała pełną zdolność do 
czynności prawnych. A zatem, w przypadku przetwarzanie danych osobowych małoletnich czy 
ubezwłasnowolnionych częściowo niezbędna jest zgoda przedstawiciela ustawowego, 
wyrażona najpóźniej w chwili składania oświadczenia.  

c) W związku z powyższym, w przypadku przetwarzania danych osobowych uczestników 
projektu oraz osób zaangażowanych w realizację projektu, wnioskodawca zobowiązany jest 
posiadać zgodę tych osób na przetwarzanie ich danych, która zawiera w szczególności zgodę 
na udostępnianie ich danych do celów monitoringu, kontroli w ramach realizowanego 
projektu oraz przeprowadzanych ewaluacji. 
W szczególnych przypadkach (np. kiedy charakter świadczonej usługi uzasadnia potrzebę 
zachowania anonimowości uczestnika) LGD lub Zarząd Województwa Lubelskiego może 
wyrazić zgodę na odstąpienie od tego zobowiązania 
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XIII 

Promocja projektów 

1. Wszelkie materiały wytworzone w wyniku realizacji projektu (w szczególności: publikacje, ulotki, 
materiały informacyjne) powinny być w widocznym miejscu oznakowane zgodnie z zgodnie 
z Księgą znaku marki Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Loga powinny się 
znaleźć na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych 
i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania, proporcjonalnie do wielkości innych 
oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność. Logo Programu oraz Operatorów 
dostępne są na stronie internetowej projektu. Podczas imprez i warsztatów niezbędna jest 
informacja ustna o dofinansowaniu projektu za pośrednictwem LGD. Niestosowanie się do 
obowiązków informacyjnych w odniesieniu do wytworzonych materiałów może skutkować 
uznaniem wydatków związanych z wytworzeniem tych materiałów za niekwalifikowane.  

2. Projekty powinny być oznakowane tablicą informacyjną o realizacji zadania w ramach Lokalnej 
Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” wg wzoru 
określonego przez LGD. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursów oraz procedury oceny i wyboru operacji  w ramach realizacji 

Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie finansowej 2014-2020 – Procedura oceny i wyboru dla 

projektów związanych z podejmowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej oraz niekomercyjnych 

projektów o wartości nie mniejszej niż 50tys. zł– tabela 

 

Lp. Organ 

odpowiedzialny 

Termin, czas 

trwania (dni) 

Czynność 

 Zarząd   

Wystąpienie do SW z zapytaniem o wysokość dostępnych w 

ramach poddziałania środków finansowych w przeliczeniu na 

złote (nie dotyczy pierwszego naboru wniosków w ramach 

poddziałania) 

1 Zarząd 

Min. 30 dni przed 

rozpoczęciem 

naboru. 

Wystąpienie o uzgodnienie terminu naboru o udzielenie 

wsparcia do SW. 

2 Zarząd 

Min. 30 dni przed 

rozpoczęciem 

naboru 

Przeprowadzenie kampanii informacyjnej. 

3 Zarząd 

Max. 30, min. 14 

dni przed 

rozpoczęciem 

naboru 

Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez 

różnych wnioskodawców i umieszczenie jej na stronie 

internetowej www.krainawokollublina.pl. 

4 Biuro LGD Od 14 do 30 dni Nabór wniosków o przyznanie pomocy 

5 Biuro LGD 

Do dnia pierwszej 

oceny wniosków 

przez Zespoły 

Oceniające 

Przeprowadzenie wstępnej weryfikacji projektów zgodnie z 

załącznikiem n do Regulaminu konkursów ogłaszanych przez 

Lokalną Grupę Działania „Kraina wokół Lublina” w ramach 

realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 

6 Rada LGD 

Do 10 dni 

po zakończeniu 

naboru projektów 

Ustalenie składów Zespołów Oceniających i przekazanie im 

projektów do oceny  

7 
Zespół 

Oceniający 

Do 7 dni od 

otrzymania 

materiałów 

Przygotowanie propozycji listy rankingowej ocenionych 

projektów w kolejności uzyskanych punktów z uwzględnieniem 

limitu środków zaplanowanych na dofinansowanie projektów w 

ramach naboru. 

- W przypadku równej liczby przyznanych punktów o kolejności 

umieszczenia równorzędnych projektów na liście rankingowej 

decyduje kolejność rejestracji wniosków w LGD (data i godzina). 

II. W przypadku naboru wniosków, w którego ogłoszeniu 

wskazano zakres tematyczny operacji objętych naborem oraz 

limit środków zaplanowanych na dofinansowanie projektów 

odrębny dla każdego zakresu tematycznego operacji Zespół 

Oceniający, kierując się zapisami w LSR i kryteriami wyboru 

projektów, przyjętymi w LSR, dokona wstępnego wyboru 

projektów. 
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Lp. Organ 

odpowiedzialny 

Termin, czas 

trwania (dni) 

Czynność 

8 Zarząd 

Do 21 dni od 

zakończenia 

naboru projektów 

Przedstawienie Radzie LGD propozycji listy rankingowej 

ocenionych projektów w kolejności uzyskanych punktów 

z uwzględnieniem limitu środków zaplanowanych na 

dofinansowanie projektów w ramach naboru wg rekomendacji 

Zespołu Oceniającego. 

W przypadku naboru wniosków, w którego ogłoszeniu 

wskazano zakres tematyczny operacji objętych naborem oraz 

limit środków zaplanowanych na dofinansowanie projektów 

odrębny dla każdego zakresu tematycznego operacji Zarząd 

przedstawia pod decyzję Rady LGD odrębne dla każdego 

zakresu tematycznego listy rankingowe ocenionych projektów 

w kolejności uzyskanych punktów z uwzględnieniem limitu 

środków zaplanowanych na dofinansowanie projektów w 

ramach każdego zakresu tematycznego, 

9 Rada 

Do 21 dni od 

zakończenia 

naboru projektów 

Sporządzenie listy rankingowej ocenionych projektów w 

kolejności uzyskanych punktów z uwzględnieniem limitu 

środków zaplanowanych na dofinansowanie projektów w 

ramach naboru 

Przyjęcie poprzez głosowanie uchwał Rady LGD dla każdego 

projektu oddzielnie. 

Przyjęcie poprzez głosowanie uchwał Rady LGD przyjmującej 

w całości listę rankingową projektów.  

10 Zarząd  

Do 3 dni od 

pierwszego wyboru 

projektów przez 

Radę 

Zawiadomienie wnioskodawców. 

 

Wnioskodawcy powiadamiani są dodatkowo (SMSem lub 

pocztą elektroniczną) o wysłaniu i konieczności odbioru pisma w 

terminie umożliwiającym zgodnie z procedurami zawartymi w 

LSR, złożenie i rozpatrzenie odwołania. 

Powiadomienie nastąpi w przypadku kiedy nr telefonu lub adres 

poczty elektronicznej podane zostaną we wniosku. 

11 Rada 

Do 20 dni od 

pierwszego wyboru 

projektów przez 

Radę 

Analiza złożonych protestów, uzyskanie ewentualnych opinii 

ekspertów. 

12 Rada 

Do 20 dni od 

pierwszego wyboru 

projektów przez 

Radę 

Kolejne posiedzenie Rady w celu rozpatrzenia odwołań. 

Sporządzenie list ocenionych projektów zawierających:  

- projekty niezgodne z LSR, 

- projekty niezgodne z tematem naboru w przypadku, gdy 

zostały złożone w odpowiedzi na nabór z określonym 

tematycznie zakresem operacji; 

- projekty zgodne z LSR i niewybrane, 
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Lp. Organ 

odpowiedzialny 

Termin, czas 

trwania (dni) 

Czynność 

- projekty zgodne z LSR i wybrane. 

Na liście projektów wybranych do realizacji w ramach LSR mogą 

znaleźć się projekty które w ramach oceny wg Lokalnych 

Kryteriów Wyboru uzyskały min. 10% punktów liczbę punktów.  

13 Zarząd 

Do 45 od 

zakończenia 

naboru projektów 

Przekazanie do instytucji wdrażającej następujących 

dokumentów wraz z odpowiednią informacją 

do wnioskodawców: 

- wnioski dotyczące operacji wybranych przez LGD do 

dofinansowania (oryginały), 

- listy operacji zgodnych z LSR, 

- listy operacji wybranych tj. operacji objętych wnioskami, 

które: 

a) zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w 

ogłoszeniu o naborze, 

b) są zgodne z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu 

o naborze, 

c) są zgodne z LSR, 

d)uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny 

spełniania lokalnych kryteriów wyboru i zostały wybrane przez 

LGD do dofinansowania, 

e) na dzień przekazania wniosków do SW nie mieszczą się w 

limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. 

- uchwały podjęte przez Radę LGD w sprawie wyboru operacji 

oraz ustalenia kwoty pomocy, 

- protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącej oceny zgodności 

operacji z LSR oraz wyboru operacji, 

- listę obecności członków Rady LGD podczas głosowania, 

- oświadczenia członków Rady o zachowaniu bezstronności 

podczas głosowania, 

- karty oceny operacji w ramach oceny kryteriów wyboru oraz 

zgodności z LSR,  

- ewidencję udzielonego w związku z realizowanym naborem 

doradztwa w formie rejestru lub oświadczeń podmiotu, 

- rejestr interesów członków Rady LGD. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursów oraz procedury oceny i wyboru operacji w ramach realizacji 

Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie finansowej 2014-2020 – Procedura wyboru i oceny projektów 

własnych – tab. 

 

Lp Organ 

odpowiedzialny 

Termin, czas 

trwania (dni) 

Czynność 

 Zarząd  30 dni 
Umieszczenie na stronie www,krainawokollublina.pl 

informacji o planowanej do realizacji operacji własnej. 

A. Brak podmiotów, które wykazują chęć realizacji operacji w zakresie, który obejmuje projekt 
własny 

 Rada LGD 

Do 10 dni 

po zakończeniu 

naboru projektów 

Ustalenie składu Zespołu Oceniającego i przekazanie mu 

projektów do oceny  

 
Zespół 

Oceniający 

Do 7 dni od 

otrzymania 

materiałów 

Ocena projektu własnego pod względem zgodności z LSR i 

spełniania lokalnych kryteriów wyboru 

 Zarząd   
Złożenie do SW wniosku o przyznanie pomocy na realizację 

operacji własnej. 

B. Podmiot inny niż LGD zgłosił zamiar realizacji operacji w zakresie, który obejmuje projekt 
własny 

 Rada/Biuro Do 3 miesięcy 

Dokonanie oceny, czy podmiot jest uprawniony do wsparcia. 

Jeżeli jest – przekazanie informacji do podmiotu oraz SW i 

ogłoszenie naboru na projekty w zakresie tożsamym z 

zakresem projektu własnego.  

Jeżeli podmiot nie jest uprawniony do wsparcia – 

poinformowanie podmiotu oraz przekazanie do SW wraz z 

wnioskiem o realizację operacji własnej dokumentów, w 

oparciu o które została podjęta decyzja o tym, że podmiot 

nie kwalifikuje się do realizacji operacji. 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursów oraz procedury oceny i wyboru operacji w ramach realizacji 

Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie finansowej 2014-2020 – Opis kryteriów wyboru dla 

niekomercyjnych projektów o wartości nie mniejszej niż 50tys. zł 

 

Kryterium Punktacja Opis Sposób weryfikacji 

Liczba mieszkańców 

gminy, w której 

wnioskodawca będzie 

realizował projekt 

(stan na dzień 

31.12.2013 dane GUS) 

- powyżej 5 tys. 

mieszkańców – 

0 pkt. 

- do 5 tys. 

mieszkańców – 1 pkt 

Kryterium wprowadza preferencję dla 

wnioskodawców, którzy będą realizowali 

zadania na obszarze najmniejszych gmin 

(Borzechów, Krzczonów, Wysokie, Zakrzew). 

Są to gminy, które w analizie potencjału 

obszaru okazały się być najmniej dynamicznie 

rozwijającymi się obszarami LGD KwL. 

Dane GUS, informacje 

zawarte we wniosku 

o przyznanie pomocy 

Kryterium: Liczba 

mieszkańców 

miejscowości, w której 

wnioskodawca będzie 

realizował projekt 

(stan na 31.12.2013 

wg GUS). 

Powyżej 5 tys. 

mieszkańców – 

0pkt., do 5 tys. 

.mieszkańców – 1 

pkt. 

Kryterium wprowadza preferencję dla 

wnioskodawców, którzy będą realizowali 

zadania na terenie małych miejscowości. 

Dane GUS, informacje 

zawarte we wniosku 

o przyznanie pomocy 

Wpływ na grupy de 

faworyzowane: (osoby 

bezrobotne, osoby 

niepełnosprawne, 

osoby od 15 do 

35 roku życia, osoby 

w wieku powyżej 50 

lat) 

- działania 

włączające 1 z grup 

defaworyzowanych – 

1 pkt 

- działania 

włączające 2 z grup 

defaworyzowanych – 

3 pkt. 

- działania 

włączające 3 z grup 

defaworyzowanych- 

5 pkt. 

Kryterium wprowadza preferencję dla 

działań, które angażują w realizację projektu 

bądź są odpowiedzią na potrzeby grup 

defaworyzowanych, np. partycypacyjne 

projektowanie inwestycji, funkcje budynku 

dostosowane do potrzeb grup 

defaworyzowanych (z wyłączeniem niwelacji 

barier architektonicznych dla osób 

niepełnoprawnych), ma ono na celu 

uwrażliwienie wnioskodawców na potrzeby 

osób, które są wykluczane ze społeczeństwa. 

Informacje zawarte we 

wniosku o przyznanie 

pomocy, oświadczenie 

wnioskodawcy 

Pozytywna 

weryfikacja w ramach 

preselekcji wniosków 

- nie – 0 pkt. 

- tak – 20 pkt. 

Kryterium wprowadza preferencję dla 

projektów, które były weryfikowane przez 

pracowników biura LGD podczas preselekcji 

wniosków. Preselekcja odbywała się będzie 

przed naborem, wnioskodawcy składać będą 

Plany Projektów, na podstawie których 

możliwa będzie weryfikacja spełniania 

kryteriów dostępu w ramach poszczególnych 

działań oraz kompletność dokumentacji 

niezbędnej do realizacji projektu. Preselekcja 

nie jest obowiązkowa dla potencjalnych 

beneficjentów, powyższe kryterium nie jest 

Wyniki preselekcji 
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Kryterium Punktacja Opis Sposób weryfikacji 

kryterium dostępu. Głównym założeniem 

preselekcji wniosków jest zminimalizowanie 

odsetka projektów, które zostaną odrzucone 

podczas weryfikacji w Samorządzie 

Województwa. 

W ramach realizacji 

operacji planowane są 

rozwiązania 

sprzyjające ochronie 

środowiska lub 

przeciwdziałające 

zmianom klimatu 

- nie – 0 pkt. 

- tak – 5 pkt. 

Kryterium wprowadza preferencję dla 

projektów, których realizacja będzie sprzyjała 

ochronie środowiska lub przeciwdziałała 

zmianom klimatycznym. Za rozwiązania 

promowane w ramach kryterium uważane 

będzie: wykorzystanie źródeł energii 

odnawialnej (zakup i montaż solarów, pomp 

ciepła, oświetlenie fotowoltaiczne itp.), zakup 

urządzeń oraz maszyn ze zmniejszonym 

zużyciem energii. Kryterium odnosi się do 

celów szczegółowych PROW 2014-2020. 

Wniosek o przyznanie 

pomocy, oświadczenie 

wnioskodawcy 

Innowacyjność 

- nie – 0 pkt. 

-projekt jest 

innowacyjny na 

obszarze gminy – 

3 pkt. 

- projekt jest 

innowacyjny na 

obszarze LGD KwL – 

5 pkt. 

Kryterium preferuje działania związane z 

zastosowaniem produktów, materiałów, 

technologii nie stosowanych do tej pory na 

obszarze gminy bądź LGD. Innowacyjne są 

również nowe sposoby użytkowania 

i zastosowania produktów, materiałów. 

Wniosek o przyznanie 

pomocy, oświadczenie 

wnioskodawcy, 

ewentualnie 

dodatkowe 

dokumenty. Do oceny 

kryterium istnieje 

możliwość powołania 

ekspertów. 

Dostosowanie obiektu 

dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

- nie – 0 pkt. 

- tak – 5 pkt. 

Kryterium preferuje działania inwestycyjne, 

które zawierają dostosowanie budowanych 

lub modernizowanych obiektów do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. Kryterium 

związane jest z wnioskami ze spotkań 

konsultacyjnych oraz analizą obszaru pod 

względem grup defaworyzowanych, które 

mają znacznie utrudniony dostęp do 

infrastruktury społeczno-kulturalnej. 

Wniosek o przyznanie 

pomocy, oświadczenie 

wnioskodawcy, projekt 

budowlany 

W ramach 

nowopowstałych lub 

zmodernizowanych 

obiektów 

zaplanowano stałą 

ofertę społeczno-

kulturalną dla 

mieszkańców 

- nie – 0 pkt. 

- tak – 2 pkt. 

Kryterium odnosi się do działania 

związanego z budową i modernizacją miejsc 

spotkań mieszkańców i preferuje obiekty, w 

których zaplanowana została działalność 

społeczno-kulturalna. Wynika z analizy 

obszaru – mieszkańcom brakuje stałych, 

cyklicznych zajęć na terenie 

miejscowości/gminy. Punkty w ramach 

kryterium przyznawane będą po analizie 

Wniosek o przyznanie 

pomocy, oświadczenie 

wnioskodawcy, 

harmonogram 

działania obiektu. 



21 
 

Kryterium Punktacja Opis Sposób weryfikacji 

planu działania świetlicy/miejsca spotkań. 

Działania 

zaplanowane 

w obiektach będą 

odbywały się 

- 1 raz w miesiącu – 0 

pkt. 

- 1 raz w tygodniu – 3 

pkt. 

- co najmniej 2 razy 

w tygodniu – 5 pkt. 

Kryterium odnosi się do działania 

związanego z budową i modernizacją miejsc 

spotkań mieszkańców i preferuje obiekty, w 

których zaplanowana została cykliczna 

działalność społeczno-kulturalna. Wynika z 

analizy obszaru – mieszkańcom brakuje 

stałych, cyklicznych zajęć na terenie 

miejscowości/gminy. Punkty w ramach 

kryterium przyznawane będą po analizie 

planu działania świetlicy/miejsca spotkań. 

Wniosek o przyznanie 

pomocy, oświadczenie 

wnioskodawcy, 

harmonogram 

działania obiektu. 

Szlak, który powstanie 

w wyniku realizacji 

operacji łączy lub jest 

przedłużeniem już 

istniejącego szlaku 

turystycznego 

- nie – 0 pkt. 

- tak – w obrębie 

1 gminy - 5 pkt. 

- tak w obrębie 

2 gmin i więcej – 

10 pkt. 

 

Kryterium odnosi się do przedsięwzięć 

związanych z budową lub modernizacją 

szlaków. Preferuje ono inwestycje 

polegające na wydłużeniu szlaku lub 

połączeniu już istniejących. Wynika z analizy 

obszaru: faktu występowania wielu krótkich 

i rozproszonych szlaków na obszarze LGD 

KwL, które same w sobie nie stanowią 

atrakcji zarówno dla turystów jak i 

mieszkańców. 

Wniosek o przyznanie 

pomocy, oświadczenie 

wnioskodawcy, projekt 

szlaku. 

W ramach złożonego 

wniosku zaplanowano 

koszty związane z 

promocją szlaku 

- nie- 0 pkt. 

- tak – 3 pkt. 

 

Kryterium odnosi się do przedsięwzięć 

związanych z budową lub modernizacją 

szlaków. Preferuje ono inwestycje, które 

będą promowane na obszarze LGD oraz 

poza nim. 

Wniosek o przyznanie 

pomocy, zestawienie 

rzeczowo- finansowe 

Długość szlaku 

- 1-3 km – 0 pkt. 

-powyżej 3km, do 

5 km – 3 pkt. 

- powyżej 5 km– 

5 pkt. 

Kryterium preferuje operacje zakładające 

budowę dłuższych szlaków. Punkty w 

ramach kryterium przyznawane będą na 

podstawie analizy opisu projektu oraz 

szkiców sytuacyjnych. 

Wniosek o przyznanie 

pomocy, oświadczenie 

wnioskodawcy, projekt 

szlaku. 

Liczba obiektów, które 

zostaną 

zmodernizowane lub 

powstaną w ramach 

realizacji projektu 

- 1 obiekt – 0 pkt. 

- 2-3 obiekty – 3 pkt. 

- więcej niż 3 obiekty 

– 5 pkt. 

Kryterium preferuje operacje zakładające 

budowę lub modernizację jak największej 

liczby obiektów rekreacyjno-

wypoczynkowych. Gwarantuje do realizację 

większej liczby przedsięwzięć związanych z 

w/w obiektami. 

Wniosek o przyznanie 

pomocy, oświadczenie 

wnioskodawcy, projekt 

budowlany. 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursów oraz procedury oceny i wyboru operacji w ramach realizacji 

Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie finansowej 2014-2020 – Opis kryteriów wyboru dla projektów 

związanych z podejmowaniem i rozwojem działalności gospodarczej 

 

Kryterium Punktacja Opis Sposób 
weryfikacji 

Kryterium: Liczba 

mieszkańców 

miejscowości, w której 

wnioskodawca będzie 

realizował projekt 

(stan na 31.12.2013 

wg GUS). 

Powyżej 5 tys. 

mieszkańców – 

0pkt., do 5 tys. 

.mieszkańców – 1 

pkt. 

Kryterium wprowadza preferencję dla 

wnioskodawców, którzy będą realizowali zadania 

na terenie małych miejscowości. 

Dane GUS, 

informacje 

zawarte we 

wniosku 

o przyznanie 

pomocy 

Pozytywna weryfikacja 
w ramach preselekcji 

wniosków 

- nie – 0 pkt. 

- tak – 20 pkt. 

Kryterium wprowadza preferencję dla 
projektów, które były weryfikowane przez 

pracowników biura LGD podczas preselekcji 
wniosków. Preselekcja odbywała się będzie 

przed naborem, wnioskodawcy składać będą 
Plany Projektów, na podstawie których możliwa 
będzie weryfikacja spełniania kryteriów dostępu 

w ramach poszczególnych działań oraz 
kompletność dokumentacji niezbędnej do 

realizacji projektu. Preselekcja nie jest 
obowiązkowa dla potencjalnych beneficjentów, 
powyższe kryterium nie jest kryterium dostępu. 
Głównym założeniem preselekcji wniosków jest 

zminimalizowanie odsetka projektów, które 
zostaną odrzucone podczas weryfikacji 

w Samorządzie Województwa. 

Wyniki preselekcji 

W ramach realizacji 
operacji planowane są 
rozwiązania sprzyjające 

ochronie środowiska 
lub przeciwdziałające 

zmianom klimatu 

- nie – 0 pkt. 

- tak – 5 pkt. 

Kryterium wprowadza preferencję dla 
projektów, których realizacja będzie sprzyjała 

ochronie środowiska lub przeciwdziałała 
zmianom klimatycznym. Za rozwiązania 

promowane w ramach kryterium uważane 
będzie: wykorzystanie źródeł energii 

odnawialnej (zakup i montaż solarów, pomp 
ciepła, oświetlenie fotowoltaiczne itp.), zakup 

urządzeń oraz maszyn ze zmniejszonym 
zużyciem energii. Kryterium odnosi się do celów 

szczegółowych PROW 2014-2020. 

Wniosek 
o przyznanie 

pomocy, 
oświadczenie 

wnioskodawcy 
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Innowacyjność - nie – 0 pkt. 

-projekt jest 
innowacyjny na 

obszarze gminy – 
3 pkt. 

- projekt jest 
innowacyjny na 

obszarze LGD KwL – 
5 pkt. 

Kryterium preferuje działania innowacyjne. Przy 
czym innowacyjność to: wdrożenie nowego lub 
znacząco udoskonalonego produktu, usługi lub 
procesu produkcyjnego. Za innowacyjne uznaje 

się również przedsięwzięcia, które zakładają 
nowy sposób wykorzystania istniejących 
zasobów przyrodniczych, kulturowych, 

historycznych lub społecznych. Za innowacyjny 
nie może być uznany projekt, który zakłada 

działania wyrównujące poziom świadczonych 
usług przez wnioskodawcę do firm działających 

na tym samym obszarze (obszar gminy bądź 
obszar Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół 
Lublina”) w tej samej branży. Innowacyjnością 

nie jest: zastosowanie innowacji w sytuacji, 
w której zastosowanie innego rozwiązania 

nienoszącego znamion innowacyjności, 
przyniosłoby taki sam rezultat i osiągnięcie celu 

projektu oraz sytuacja kiedy innowacyjność 
polega jedynie na tym, że przedmiotem zakupu 
jest nowa wersja seryjnego oprogramowania. 

Wniosek 
o przyznanie 

pomocy, 
oświadczenie 

wnioskodawcy, 
ewentualnie 
dodatkowe 
dokumenty. 

Do oceny 
kryterium istnieje 

możliwość 
powołania 
ekspertów. 

Zakłada utworzenie 
więcej niż 

1 uzasadnionego 
ekonomicznie miejsca 

pracy 

- 1 pełny etat – 
0 pkt. 

- więcej niż 1 pełny 
etat – 3 pkt. 

- więcej niż 2 pełne 
etaty – 5 pkt. 

Kryterium wprowadza preferencję dla 
przedsiębiorców, którzy w ramach 

realizowanych zadań zamierzają utworzyć więcej 
niż 1 wymagany etat. Kryterium jest 

odpowiedzią na wysoki poziom bezrobocia oraz 
emigrację mieszkańców obszaru LGD, które były 
sygnalizowane podczas spotkań z mieszkańcami 

obszaru związanych z analizą SWOT. W 
przypadku zakładania działalności gospodarczej 
samozatrudnienie traktowane jest jako 1 etat. 

Oświadczenie 
wnioskodawcy, 

wniosek 
o przyznanie 

pomocy, 
biznesplan 

Wysokość 
wnioskowanej pomocy 

- powyżej 200 tys. zł 
– 0 pkt. 

- 100 tys. zł – 
200 tys. zł – 3 pkt. 

- poniżej 100 tys. zł 
– 5 pkt. 

Kryterium preferuje wnioskodawców, którzy 
wnioskują o mniejszą kwotę dofinansowania. 

Umożliwi to realizację większej liczby 
przedsięwzięć a tym samym utworzenie większej 

liczby miejsc pracy. Kryterium ustalono 
w oparciu o wyniki wywiadu 

kwestionariuszowego w procesie ustalania 
procedur i kryteriów wyboru. 

Wniosek 
o przyznanie 

pomocy. 

Zakłada wkład własny 
powyżej minimalnie 

dopuszczalnego progu 

- 1 pkt za każde 2% 
zmniejszenia 

poziomu 
dofinansowania 
* maksymalnie 

10 pkt. 

Kryterium wprowadza preferencję dla 
przedsiębiorców, którzy mogą udokumentować 
wyższy niż minimalny wkład własny w realizację 

operacji, a w efekcie lepszą jakość realizowanych 
usług. 

Wniosek 
o przyznanie 

pomocy. 
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Status wnioskodawcy 
podejmującego 

działalność 
gospodarczą 

- osoba bezrobotna 
– 1 pkt 

- osoba 
niepełnosprawna – 

3 pkt. 

- osoba do 35 r. 
życia lub po 50 r. 

życia – 5 pkt. 

Kryterium preferuje wnioskodawców 
o określonym statusie zawodowym. Jest 

odpowiedzią na analizę obszaru LGD KwL pod 
względem grup defaworyzowanych. 

Oświadczenie 
wnioskodawcy, 

wniosek 
o przyznanie 

pomocy, 
ewentualnie 
dodatkowe 
dokumenty. 

Wykorzystanie 
produktów lokalnych 

- projekt nie zakłada 
działalności 
w oparciu 

o produkty lokalne – 
0 pkt. 

- projekt wspiera 
handel produktami 

lokalnymi na 
obszarze LGD- 1 pkt 

- projekt zakłada 
handel produktami 

lokalnymi poza 
obszarem LGD – 

2 pkt. 

- projekt zakłada 
produkcję wyrobu 
lokalnego – 3 pkt. 

- projekt zakłada 
produkcję wyrobu 

lokalnego na 
potrzeby odbiorców 
spoza obszaru LGD – 

5 pkt. 

- projekt zakłada 
działalność 
w oparciu o 

produkty lokalne – 
1 pkt 

Kryterium preferuje wnioskodawców, którzy 
zakładają wykorzystanie produktów lokalnych w 

zakładanej lub już prowadzonej działalności. 
Kryterium jest odpowiedzią na słabą stronę 

analizy SWOT przeprowadzanej na spotkaniach 
konsultacyjnych – słabe wykorzystanie 

produktów lokalnych. 

Oświadczenie 
wnioskodawcy, 

wniosek 
o przyznanie 

pomocy, 
biznesplan 
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Zakres podejmowanej 
lub rozwijanej 

działalności 

działalność 
podejmowana lub 

rozwijana 
w zakresie: 

- produkcja 
i naprawa obuwia; 

- naprawa 
i produkcja odzieży; 

- fryzjerstwo 
i pozostałe zabiegi 

kosmetyczne; 

- usługi medyczne 
i/lub opiekuńcze 

- działalność 
informatyczna; 

- naprawa sprzętu 
AGD/RTV/ 

ogrodniczego; 

- usługi turystyczne, 
rekreacyjne, 

gastronomiczne 

- 5 pkt. 

Kryterium preferuje powstawanie i rozwijanie 
przedsiębiorstw w określonych branżach. Jest 

odpowiedzią na problemy społeczności lokalnej 
obszaru LGD KwL, które zostały zgłoszona 

podczas konsultacji dotyczących diagnozy i 
analizy SWOT- słaba dostępność do usług dla 

ludności (szewc, krawiec, fryzjer, naprawa 
sprzętu), usług medycznych i opiekuńczych.  

Oświadczenie 
wnioskodawcy, 

wniosek 
o przyznanie 

pomocy, 
biznesplan 
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Osiągnięcie lub 
wzmocnienie 

konkurencyjności 

- operacja powoduje 
osiągnięcie lub 
wzmocnienie 

konkurencyjności na 
poziomie gminy– 0 

pkt. 

- operacja powoduje 
osiągnięcie lub 
wzmocnienie 

konkurencyjności na 
poziomie obszaru 

LGD – 1 pkt 

operacja powoduje 
osiągnięcie lub 
wzmocnienie 

konkurencyjności na 
poziomie 

województwa – 
2 pkt. 

operacja powoduje 
osiągnięcie lub 
wzmocnienie 

konkurencyjności na 
poziomie kraju – 3 

pkt. 

operacja powoduje 
osiągnięcie lub 
wzmocnienie 

konkurencyjności 
poza obszarem 
Polski – 5 pkt. 

Kryterium preferuje wnioskodawców, którzy 
planują osiągnąć lub zwiększyć konkurencyjność 

swojej firmy. 

  

Konkurencyjność to potencjał, możliwości oraz 
umiejętność danego podmiotu rynkowego do 

sprostania konkurencji na nowych rynkach, czyli 
rywalizacji ze strony innych podmiotów 

działających w tej samej branży na rynku. 
Konkurencja jest procesem za pomocą którego 

uczestnicy rynku dążąc do realizacji swoich 
celów i maksymalizacji swojej satysfakcji próbują 
przedstawić oferty korzystniejsze od innych ofert 

swoich rywali.  

Oświadczenie 
wnioskodawcy, 

wniosek 
o przyznanie 

pomocy, 
biznesplan, inne 

dodatkowe 
dokumenty np. 

umowy 
partnerskie, listy 

intencyjne, 
porozumienia 
z podmiotami, 

które są 
odbiorcami 

produktów lub 
usług 

świadczonych 
przez 

wnioskodawcę 

Wprowadzenie do 
oferty 

przedsiębiorstwa w 
wyniku realizacji 

projektu nowych lub 
ulepszonych 

produktów/usług 

- wprowadzenie do 
oferty ulepszonych 

produktów lub usług 
- 2 pkt. 

- wprowadzenie do 
oferty jednego 

nowego produktu 
lub jednej nowej 

usługi – 3 pkt. 

- wprowadzenie do 
oferty więcej niż 
jednego nowego 

produktu lub więcej 
niż jednej usługi – 

5 pkt. 

Kryterium preferuje wnioskodawców, którzy 
planują wprowadzić do oferty swojego 

przedsiębiorstwa nowe lub ulepszone produkty 
bądź usługi. 

Oświadczenie 
wnioskodawcy, 

wniosek 
o przyznanie 

pomocy, 
biznesplan, 

ewentualnie 
dodatkowe 
dokumenty 
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Miejsce prowadzonej 
lub podejmowanej 

działalności 
gospodarczej 

- gmina, w której 
wskaźnik 

przedsiębiorczości 
jest wyższy niż 80% 

dla średniej 
województwa 

lubelskiego – 0 pkt. 

- gmina, w której 
wskaźnik 

przedsiębiorczości 
jest niższy niż 80% 

dla średniej 
województwa 

lubelskiego – 2 pkt. 

Kryterium preferuje powstawanie 
przedsiębiorstw w gminach o wartości wskaźnika 
przedsiębiorczości poniżej 80% dla średniej woj. 

lubelskiego. Stworzy szansę na zniwelowanie 
wewnętrznych dysproporcji obszaru LGD w 

rozwoju firm 

Oświadczenie 
wnioskodawcy, 

wniosek 
o przyznanie 

pomocy. 
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Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursów oraz procedury oceny i wyboru operacji w ramach realizacji 

Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie finansowej 2014-2020 – Opis kryteriów wyboru dla projektów 

własnych 

 

Kryterium Punktacja Opis Sposób weryfikacji 

Kryterium: Liczba 

mieszkańców 

miejscowości, w 

której 

wnioskodawca 

będzie realizował 

projekt (stan na 

31.12.2013 wg 

GUS). 

Powyżej 5 tys. 

mieszkańców – 0pkt., do 5 

tys. .mieszkańców – 1 pkt. 

Kryterium wprowadza 

preferencję dla wnioskodawców, 

którzy będą realizowali zadania 

na terenie małych miejscowości. 

Dane GUS, informacje 

zawarte we wniosku 

o przyznanie pomocy 

Inkubator 

Animacji 

Społecznej 

będzie świadczył 

usługi doradcze 

- 2 dni w tygodniu - 0 pkt. 

- 3 dni w tygodniu – 1 pkt 

- 5 dni w tygodniu – 15 pkt. 

Kryterium preferuje 

wnioskodawców, którzy zapewnią 

stałe doradztwo w jak 

największym wymiarze czasu. 

Kryterium wynika z analizy SWOT 

przeprowadzanej w gminach 

członkowskich – brak wsparcia 

merytorycznego dla organizacji. 

Wniosek o przyznanie 

pomocy, oświadczenie 

wnioskodawcy 

Obszar 

działalności 

wnioskodawcy 

obejmuje 

- 1gminę obszaru LGD KwL 

– 0 pkt. 

- do 5 gmin obszaru LGD 

KwL – 2 pkt. 

- do 10 gmin obszaru LGD 

KwL – 5 pkt. 

- obszar LGD KwL – 15 pkt. 

Kryterium preferuje podmioty, 

które posiadają wiedzę i 

doświadczenie w pracy na całym 

obszarze LGD KwL, znają jego 

specyfikę oraz silne i słabe strony. 

Wniosek o przyznanie 

pomocy, oświadczenie 

wnioskodawcy 

Wnioskodawca 

posiada co 

najmniej 

pięcioletnie 

doświadczenie 

z zakresu 

aktywizacji i 

animacji 

społecznej 

- nie – 0 pkt. 

- tak – 15 pkt. 

Kryterium preferuje podmioty, 

które zajmowały się aktywizacją i 

animacją społeczną, mają wiedzę 

i doświadczenie w tym zakresie. 

Wniosek o przyznanie 

pomocy, oświadczenie 

wnioskodawcy 

Wysokość 

wkładu własnego 

wnioskodawcy 

- 1 pkt za każdy 1% wkładu 

własnego (max. 10 pkt.) 

Kryterium preferuje podmioty, 

które zaplanowały w budżecie 

projektu wkład własny. 

Wniosek o przyznanie 

pomocy, oświadczenie 

wnioskodawcy 
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Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursów oraz procedury oceny i wyboru operacji w ramach realizacji 

Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie finansowej 2014-2020 – Weryfikacja zgodności operacji z 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursów ogłaszanych przez Lokalną Grupę Działania „Kraina wokół Lublina” w 
ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020   

  
WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-20201 

Weryfikacja dokonywana na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku o przyznanie pomocy i 
złożonych wraz z nim dokumentach, a także w oparciu o informacje pochodzące z baz administrowanych przez 
podmioty administracji publicznej, tj. CEIDG, KRS, rejestr Ksiąg Wieczystych oraz udostępnione przez Samorząd 
Województwa (LGD nie ma obowiązku występowania z prośbą o udostępnienie danych do innych podmiotów).  
Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK, NIE, ND. 
TAK – możliwe jest jednoznaczne udzielenie odpowiedzi na pytanie, 
NIE – możliwe jest udzielenie jednoznacznej negatywnej odpowiedzi lub na podstawie dostępnych informacji i 
dokumentów nie można potwierdzić spełniania danego kryterium, 
ND – weryfikowany punkt karty nie dotyczy danego Wnioskodawcy. 

* nie dotyczy operacji własnych LGD   

          TAK     
N
I
E 

            

  
A Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu 
  
  

                      

                              

  

B. Czy wniosek jest zgodny z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu 
o naborze? 
  
  

                      

                              

  

C. Czy wnioskowana forma i wysokość wsparcia jest zgodna z ogłoszeniem o 
naborze? 
  
  

                      

                              

  

D. Czy wniosek został złożony przez uprawniony pod 
miot? 
  
  

                      

 

 

 

  

    Weryfikujący 

  

      
T

A

K 

  NIE     ND   

  

    

       
  

  I. Wnioskodawcą jest osoba fizyczna / osoba fizyczna wykonująca działalność 

gospodarczą 

 

  

    
    

                        

1. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej  znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - 

dotyczy osób fizycznych, które nie wykonują działalności gospodarczej, do której stosuje 
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  się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej2 

       
  

     

       
  

  2. Miejsce oznaczone adresem, pod którym osoba fizyczna wykonuje działalność 

gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - dotyczy osób fizycznych, 

które wykonują działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o 

swobodzie działalności gospodarczej2 

 
  

 

  

  
    

    

       
  

     

       
  

  3. Wnioskodawca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

 
  

 

  

   
  

    

       
  

  4. Wnioskodawca jest pełnoletni 

 
  

 

  

   
  

    

       
  

  5. Operacja dotyczy podejmowania działalności gospodarczej (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. a 

rozporządzenia3), a o pomoc ubiega się wyłącznie podmiot spełniający warunki I.1,3 i 4 

(§ 3 ust. 1 pkt 1 lit. a–c rozporządzenia3)           

 

    

    

       
  

     

       
  

  II.  Wnioskodawcą jest osoba prawna 

 

  

    
    

     

       
  

  1. Siedziba / oddział osoby prawnej, znajduje się  na obszarze wiejskim objętym LSR (nie 

dotyczy gmin, których obszr wiejski jest objęty LSR, w ramach której zamierza 

realizować operację, lecz siedziba znajduje się poza obszrem objętym LSR, a także nie 

dotyczy powiatów, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu 

spełnia powyższy warunek dotyczący gmin)  

 
  

 

  

   
  

    

       
  

     

       
  

  2. Wnioskodawcą jest inny podmiot niż Województwo 

 
  

 

  

   
  

     

       
  

                      

  3. Wnioskodawcą jest LGD (nie stosuje się warunku z pkt. II.1.) 

                

                      

  III.  Wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

której ustawa przyznaje zdolność prawną                 

                    

                      

  1. Siedziba / oddział jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której 

ustawa przyznaje zdolność prawną, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR                 

                    

                      

                      

                      

  IV. Wnioskodawcą jest spółka cywilna 

                

                      

  1. W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności 

gospodarczej w formie spółki cywilnej, każdy wspólnik spółki cywilnej, w zależności od 

formy prawnej wspólnika, spełnia kryteria określone w pkt I-III 
                

    
                

  2. Podmiot wykonujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, nie ubiega się o 

pomoc na operację w zakresie wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi 
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  działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR (§ 2 ust. 1 pkt 3 

rozporządzenia3)                 

                      

  V. Wnioskodawcą jest podmiot wykonujący działalność gospodarczą, do której stosuje 

się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej2 
                

                      

  1. Wnioskodawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w 

rozumieniu przepisów  rozporządzenia 651/20146 
                

  VI.  Kryteria wspólne  dotyczące Wnioskodawcy i operacji 
                

                      

  1. Operacja jest zgodna z celem (-ami) określonym (-ymi) w PROW na lata 2014-20201 dla 

działania  M19, a jej realizacja pozwoli na osiągnięcie zakładanych wskaźników                 

                    

                      

  2. Operacja jest zgodna z zakresem pomocy określonym w rozporządzeniu3 

                

                      

  3. Operacja, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim  objętym LSR, chyba, że 

operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu 

budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem 
                

    
                

                      

  4. Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub 

współwłasnością Wnioskodawcy lub Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele określone  we wniosku o przyznanie pomocy, co najmniej przez 

okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości 

operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia 1303/20137 

                

    

                

                      

                      

  5. Operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu 

rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie 

przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność 

końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 2 lat od dnia 

zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r. 

                

    

                

                      

  6. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych 

                

                      

  6a. Pomoc na jedną operację własną LGD nie przekracza 50 tys. złotych 

                

                      

  7. Wnioskodawca, realizujący operację w zakresie innym niż określony w § 2 ust.1 pkt 2 lit. 

a rozporządzenia3: 
                

                     

  a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą 

zamierza realizować, lub                 

                    

  b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub 

                

                     

  c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, 

jeżeli jest osobą fizyczną, lub                 
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d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować 

                

                      

  8. Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem 

(nie dotyczy operacji  realizowanej wyłącznie w zakresie określonym w § 2 ust.1 pkt 1 

lub 5-8 rozporządzenia3), który zawiera informacje wskazane w § 4 ust.4 

rozporządzenia3) 

                

    

                

                      

  9.  Realizacja operacji nie jest możliwa do bez udziału środków publicznych 

                

                    

                      

  10. Została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej 

wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi                 

                    

                      

  VII. Operacja dotyczy wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy 

społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z 

wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych                 

    
                

                      

  VIII. Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR 

przez podejmowanie działalności gospodarczej 
                

                    

                    

  1. Wnioskodawca nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w 

pełnym zakresie - dotyczy osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą w 

zakresie innym niż działalność sklasyfikowana wg PKD jako produkcja artykułów 

spożywczych lub produkcja napojów 

  

          

 

  

      

              

                    

  2. Wnioskodawca w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej 

pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o 

swobodzie działalności gospodarczej2 , w szczególności nie był wpisany do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

  

              

    

                

  3. Z informacji dostepnych LGD wynika, iż Wnioskodawcy nie została dotychczas 

przyznana pomoc  w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia3                 

                    

                      

  4. Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której 

stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej2, i jej wykonywanie 

do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej 

  

  

  

  

    

 

  

      
              

                      

  5. Operacja zakłada zgłoszenie Wnioskodawcy do ubezpieczenia emerytalnego, 

ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o 

systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie 

tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności 

końcowej, lub 

utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, 

dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także 

utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty 

płatności końcowej 
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6. Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji mieszczą się w zakresie kosztów, o 

których mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia3 i nie są kosztami inwestycji polegającej na 

budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej 

realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR 

  

              

      

              

                      

  7. Biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a w szczególności, jeżeli 

suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z 

uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką 

można przyznać na tę operację 

  

              

                    

                      

  IX. Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR 

przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów 

rolnych  

  

              

                    

  1. Z informacji dostepnych LGD wynika, iż Wnioskodawcy nie została dotychczas 

przyznana pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a lub c 

rozporządzenia3, której przedmiotem jest działalność gospodarcza sklasyfikowana wg 

PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów 

  

              

    
  

              

                      

  2. Operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa lokalnego przez  

podmioty inne niż Wnioskodawca 

  

              

                    

  3. Biznesplan nie zakłada osiągania zysków z działalności prowadzonej w ramach 

inkubatorów, w przypadku gdy operacja będzie realizowana w zakresie określonym § 2 

ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia3 oraz polega wyłącznie na tworzeniu lub rozwijaniu 

ogólnodostępnych i niekomercyjnych inkubatorów 

  

              

      

              

                      

  4.  Wspierane inkubatory przetwórstwa lokalnego produktów rolnych są/będą to 

przedsiębiorstwa spożywcze w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/20028 

  

              

                      

    nr 178/2002                 

  X. Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR 

przez rozwijanie działalności gospodarczej 

  

      

    

  

    

                    

                      

1. Wnioskodawca w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie 

pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której 

stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej2 

  
              

  
  

              
  

                      

2. Z informacji dostepnych LGD wynika, iż Wnioskodawcy nie została dotychczas 

przyznana pomoc  w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia3  albo 

upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na operację w 

zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia3 

  

              

  

    

              

  

                      

3. Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne 

etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której 

zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę 

lub spółdzielczej umowy o pracę (nie ma zastosowania, gdy suma kwot pomocy 

przyznanej jednemu podmiotowi na dotychczas realizowane operacje oraz kwoty 

pomocy, o której przyznanie ubiega się wnioskodawca na realizacje danej operacji, nie 

przekracza 25 tys złotych) 
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4. Operacja zakłada utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone 

w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności 

końcowej 

  

          

 

  

  

                    

                      

XI. Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR w 

zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a-c rozporządzenia3  

  

              

  

                      

                      

1. Działalnośc gospodarcza będąca przedmiotem operacji nie jest sklasyfikowana wg PKD, 

o których mowa w § 8 rozporządzenia3  

  

          

 

  

  

    

 

        

 

    

      

 

        

 

    

XII. Operacja dotyczy podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje w zakresie 

określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a-c rozporzadzenia3 

  

              

  

      

 
        

 

    

      

 
        

 

    

1. Wnioskodawca ubiega się jednoczesnie o przyznanie pomocy na operacje w zakresie 

określonym w  § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a-c rozporządzenia3  

  

          

 

  

  

              

 

    

      

 

              

XIII. Operacja dotyczy  wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi 

działalnośc gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR 

  

              

  

                    

1. Wnioskodawcy  wspólnie ubiegający się o pomoc wykonują działalność gospodarczą na 

obszarze wiejskim objętym LSR 

  

              

  

                    

                      

2. Wnioskodawcy wykonujący działalność gospodarczą  wspólnie ubiegają się o pomoc:   

              

  

                      

a) w ramach krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m 

rozporządzenia nr 1305/20134 lub 

  

              

  

                    

b)  w zakresie świadczenia usług turystycznych lub   

              

  

                      

c) w  zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych   

              

  

                      

3. Wnioskodawcy  wspólnie ubiegający się o pomoc zawarli, na czas oznaczony, 

porozumienie o wspólnej realizacji operacji 

  

              

  

                    

                      

4. Operacja ma na celu zwiększenie sprzedaży dóbr lub usług oferowanych przez podmioty 

z obszaru wiejskiego objętego LSR przez zastosowanie wspólnego znaku towarowego lub 

stworzenie oferty kompleksowej sprzedaży takich dóbr lub usług  

  

          

 

  

  

    
              

  

                      

5. Porozumienie o wspólnej realizacji operacji zawiera postanowienia, o których mowa w § 

10 ust. 2 rozporządzenia3 

  

              

  

                      

XIV. Operacja dotyczy  rozwoju  rynków zbytu   
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1. Operacja dotyczy  rozwoju  rynków zbytu produktów i usług lokalnych   

              

  

                      

2. Operacja nie dotyczy operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk 

objętych zakresem wsparcia w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 

ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich5 

  

              

  

    
              

  

                      

XV. Operacja dotyczy zachowania dziedzictwa lokalnego   

              

  

                    

1. Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej   

              

  

                      

XVI. Operacja dotyczy budowy lub przebudowy infrastruktury   

              

  

                      

1. Budowana i przebudowywana infrastruktura będzie miała ogólnodostępny i 

niekomercyjny charakter 

  

              

  

                      

2. Operacja dotyczy budowy lub przebudowy infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej 

lub kulturalnej 

  

              

  

                      

3. Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej   

              

  

                      

XVII

. 

Operacja dotyczy budowy lub przebudowy dróg   

              

  

                      

1. Operacja dotyczy budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych   

              

  

                      

                      

2. Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych umożliwi 

połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których świadczone są usługi społeczne, 

zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg 

publicznych albo skróci  dystans lub czas dojazdu do tych obiektów 

  

          

 

  

  

    

              

  

                    

                      

XVII

I. 

Operacja dotyczy  promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług 

lokalnych 

  

              

  

                      

1. Operacja nie służy indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych   

              

  

                      

2. Operacja nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia 

inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i 

uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie 

oganizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej 

tematyce 
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XVI. WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI  

Z PROGRAMEM ROZWOJU OBASZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 

  

      TAK   NIE          

1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201 
  

              

 

                     

Zweryfikował: 
  

     

  

 

Imię i nazwisko Weryfikującego 

…………………………………………………………………………..        
  

 

Data i podpis   ………/………/20………          

…………………………………………………………   
  

 

Uwagi:     

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

                      

                     

 1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Komunikat Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z 21 maja 

2015 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz 

adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony (MP poz. 541) 

  

                     

                     

 2 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2015, poz. 584 z późn.zm.)   

                     

 3 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i 

trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 (Dz. U. poz. 1570) 

  

   
  4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia 

rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i 

uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.) 

  

                     

 5 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

(Dz. U. poz. 349 i 1888) 

  

 6 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 

rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) 

  

 



37 
 

7 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.) 

  

 8 rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne 

zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 

ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. 

Urz. UE Polskie wydanie  specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.) 
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Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursów oraz procedury oceny i wyboru operacji w ramach realizacji 

Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie finansowej 2014-2020 – Oświadczenie  

o bezstronności członków Zespołu Oceniającego 

 

Oświadczenie członków Zespołu Oceniającego powołanego uchwałą Nr …… z dnia………  

Rady LGD „Kraina wokół Lublina” o bezstronności w rozpatrywaniu wniosku o pomoc : 

Nr wniosku:  

- imię i nazwisko Wnioskodawcy/nazwa Wnioskodawcy:  

- tytuł operacji:  

złożone na posiedzeniu Zespołu Oceniającego w dniu ………. 

 
Oświadczam, że nie zachodzą żadne okoliczności prawne lub faktyczne, mogące budzić uzasadnione 
wątpliwości co do mojej bezstronności w rozpatrywaniu wyżej wymienionego wniosku o pomoc, w 
szczególności: 

 

1. nie jestem Wnioskodawcą rozpatrywanego wniosku oraz nie brałem udziału w jego przygotowaniu, 
2. nie pozostaję z Wnioskodawcą lub członkami władz Wnioskodawcy w związku małżeńskim, 

w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa lub powinowactwa w linii prostej, 
3. nie jestem: członkiem Wnioskodawcy, członkiem władz Wnioskodawcy ani przedstawicielem 

Wnioskodawcy w LGD „Kraina wokół Lublina”, 
4. nie pozostaję w stosunku bezpośredniej podległości służbowej  z Wnioskodawcą 
5. nie reprezentuję przedsiębiorstwa powiązanego z przedsiębiorstwem reprezentowanym przez 

wnioskodawcę. 

                    Lublin,              dnia …………  

 

L.P. IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA ZESPOŁU OCENIAJĄCEGO * PODPIS 

1.   
 

 

2.   
 

 

3.   
 

 

*w tabeli wpisywane są nazwiska wszystkich osób wybranych do składu Zespołu Oceniającego. Nie 

podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z wycofaniem się z oceny danego wniosku 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursów oraz procedury oceny i wyboru operacji w ramach realizacji 

Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie finansowej 2014-2020 

 – Karta oceny zgodności z LSR 

 

Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

Nr wniosku:  

- imię i nazwisko Wnioskodawcy/nazwa Wnioskodawcy:  

- tytuł operacji:  

Imię i nazwisko członka Zespołu Oceniającego*:  

*wymienione są wszystkie osoby wybrane do Zespołu Oceniającego. Wykreślenie nazwiska 

któregokolwiek z członków jest jednoznaczne z wycofaniem się z oceny przedmiotowego projektu. 

Pytanie TAK NIE 

1. Czy wniosek jest zgodny z PROW2014-2020?   

2. Czy wniosek spełnia wymogi formalne?   

3. Czy wniosek jest zgodny z tematycznym zakresem operacji 
zawartym w ogłoszeniu o naborze wniosków? 

  

Uzasadnienie dla odpowiedzi pozytywnej lub negatywnej: 

 

Nie dotyczy 

 

   

4.  Czy operacja spełnia warunki uzyskania pomocy określone w 
LSR dla danego działania?  

  

Uzasadnienie dla odpowiedzi negatywnej: 

 

5. Który z celów ogólnych będzie realizowany za pośrednictwem przedmiotowej operacji?  

 

Uzasadnienie w przypadku, gdy projekt nie realizuje żadnego z celów ogólnych: 

6.  Który z celów szczegółowych będzie osiągnięty w wyniku realizacji przedmiotowej operacji? 

 

Uzasadnienie oceny w przypadku zaznaczenia , gdy operacja nie realizuje żadnego z celów szczegółowych: 

7. Które z przedsięwzięć jest realizowane za pomocą przedmiotowej operacji? 
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Uzasadnienie w przypadku, gdy operacja nie wpłynie na osiągnięcie żadnego z przedsięwzięć: 

 

 

 

OPERACJA JEST ZGODNA Z LSR / OPERACJA NIE JEST ZGODNA Z LSR 

  Odpowiedź negatywną każdorazowo należy uzasadnić  

 

 

Podpisy oceniających:..................................................................... 
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Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursów oraz procedury oceny i wyboru operacji w ramach realizacji 

Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie finansowej 2014-2020– Karta oceny  

pod względem lokalnych kryteriów wyboru dla operacji związanych z podejmowaniem i rozwojem 

działalności gospodarczej 

 

Karta oceny operacji pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru 

dla operacji związanych z podejmowaniem i rozwojem działalności gospodarczej 

Nr wniosku:  

- imię i nazwisko Wnioskodawcy/nazwa Wnioskodawcy:  

- tytuł operacji:  

- imię i nazwisko członka Zespołu Oceniającego: 

Lp. Nazwa kryterium Punktacja  Liczba punktów 
przyznana 
 w ramach oceny 

1 Liczba mieszkańców gminy, w której 
wnioskodawca będzie realizował projekt: 

- powyżej 5 tys. mieszkańców – 0 
pkt. 
- do 5 tys. mieszkańców – 1 pkt. 

 

1 Miejsce prowadzonej lub zakładanej 
działalności gospodarczej: 

- gmina, w której wskaźnik 
przedsiębiorczości jest wyższy niż 
80% dla średniej województwa 
lubelskiego – 0 pkt. 
- gmina, w której wskaźnik 
przedsiębiorczości jest niższy niż 
80% dla średniej województwa 
lubelskiego – 2 pkt. 

 

2 Liczba mieszkańców miejscowości, w 
której wnioskodawca będzie realizował 
projekt: 

- powyżej 5 tys. mieszkańców – 
0pkt.,  
do 5 tys. .mieszkańców – 1 pkt. 

 

3 Zakłada utworzenie więcej niż 1 
uzasadnionego ekonomicznie miejsca 
pracy 

- 1 pełny etat – 0 pkt. 
- więcej niż 1 pełny etat – 3 pkt. 
- więcej niż 2 pełne etaty – 5 pkt. 

 

4 Pozytywna weryfikacja w ramach 
preselekcji wniosków 

- nie – 0 pkt. 
- tak – 20 pkt. 

 

5 Wysokość wnioskowanej pomocy: - powyżej 200 tys. zł – 0 pkt. 
- 100 tys. zł – 200 tys. zł –3 pkt. 
- poniżej 100 tys. zł – 5 pkt. 

 

6 Zakłada wkład własny powyżej minimalnie 
dopuszczalnego progu: 

- 1 pkt za każde 2% zmniejszenia 
poziomu dofinansowania  
* maksymalnie 10 pkt. 

 

7 W ramach realizacji operacji planowane są 
rozwiązania sprzyjające ochronie 
środowiska lub przeciwdziałające 
zmianom klimatu: 

- nie – 0 pkt. 
- tak – 5 pkt. 

 

8 Status wnioskodawcy podejmującego 
działalność gospodarczą 

- osoba bezrobotna – 1 pkt 
- osoba niepełnosprawna – 3 pkt. 
- osoba do 35 r. życia lub po 50 r. 
życia– 5 pkt. 

 

9 Wykorzystanie produktów lokalnych - projekt nie zakłada działalności 
w oparciu o produkty lokalne – 0 
pkt. 
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- projekt wspiera handel 
produktami lokalnymi na obszarze 
LGD – 1 pkt. 
- projekt zakłada handel 
produktami lokalnymi poza 
obszarem LGD – 2 pkt. 
- projekt zakłada produkcję 
wyrobu lokalnego – 3 pkt. 
- projekt zakłada produkcję 
wyrobu lokalnego na potrzeby 
odbiorców spoza obszaru LGD – 5 
pkt. 

10 Zakres podejmowanej lub rozwijanej 
działalności (zgodnie z załącznikiem nr 13 
do Regulaminu konkursów oraz procedury 
oceny i wyboru operacji w ramach 
realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w 
perspektywie finansowej 2014-2020) 

- działalność podejmowana w 
zakresie : 
1) produkcja i naprawa obuwia 
2) naprawa i produkcja odzieży 
3) fryzjerstwo i pozostałe zabiegi 
kosmetyczne 
4) usługi medyczne i/lub 
opiekuńcze 
5) działalność informatyczna 
6) naprawa sprzętu 
AGD/RTV/ogrodniczego 
7) usługi turystyczne, rekreacyjne, 
gastronomiczne- 5 pkt. 

 

11 Innowacyjność  - nie – 0 pkt. 
-projekt jest innowacyjny na 
obszarze gminy – 3 pkt. 
- projekt jest innowacyjny na 
obszarze LGD KwL – 5 pkt. 

 

Dla przedsięwzięcia 3.2.1. 

12 Wprowadzenie do oferty nowych lub 
ulepszonych produktów/usług. 
 

- wprowadzenie ulepszonych 
produktów lub usług – 2 pkt. 
- wprowadzenie do oferty jednego 
produktu lub jednej usługi- 3 pkt. 
- wprowadzenie do oferty więcej 
niż jednego nowego produktu lub 
więcej niż jednej usługi – 5 pkt. 

 

Dla przedsięwzięcia 3.2.2. 

13 Osiągnięcie lub wzmocnienie 
konkurencyjności. 

- operacja powoduje osiągnięcie 
lub wzmocnienie 
konkurencyjności  na poziomie 
gminy– 0 pkt. 
- operacja powoduje osiągnięcie 
lub wzmocnienie 
konkurencyjności  na poziomie 
obszaru LGD – 1 pkt. 
operacja powoduje osiągnięcie 
lub wzmocnienie 
konkurencyjności  na poziomie 
województwa– 2 pkt. 
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operacja powoduje osiągnięcie 
lub wzmocnienie 
konkurencyjności  na poziomie 
kraju– 3 pkt. 
operacja powoduje osiągnięcie 
lub wzmocnienie 
konkurencyjności  poza obszarem 
Polski– 5 pkt. 

SUMA 

 

Maksymalna liczba punktów: 
1) dla przedsięwzięć: podejmowanie działalności gospodarczej oraz Inkubator 

Przetwórstwa Produktu Lokalnego 

 
68 

2) Dla przedsięwzięcia: wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych 
produktów i usług 

68 

3) Dla przedsięwzięcia: wprowadzanie produktów i usług na nowe rynki 68 

Minimalna liczba punktów: 
1) dla przedsięwzięć: podejmowanie działalności gospodarczej oraz Inkubator 

Przetwórstwa Produktu Lokalnego 

 
7 

4) Dla przedsięwzięcia: wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych 
produktów i usług 

7 

5) Dla przedsięwzięcia: wprowadzanie produktów i usług na nowe rynki 7 

 

Ustala się kwotę wsparcia w wysokości ……………………… zł  

Uzasadnienie (w przypadku kwoty wsparcia ustalonej na poziomie innym niż wnioskowana): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko członka Zespołu Oceniającego*:  

*wymienione są wszystkie osoby wybrane do Zespołu Oceniającego. Wykreślenie nazwiska 

któregokolwiek z członków jest jednoznaczne z wycofaniem się z oceny przedmiotowego projektu. 
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Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursów oraz procedury oceny i wyboru operacji w ramach realizacji 

Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie finansowej 2014-2020– Karta oceny  

pod względem lokalnych kryteriów wyboru dla wniosków składanych  

w ramach niekomercyjnych projektów o wartości nie mniejszej niż 50 tys.zł 

Karta oceny operacji pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru 

dla niekomercyjnych operacji o wartości nie mniejszej niż 50 tys. zł 

Nr wniosku:  

- imię i nazwisko Wnioskodawcy/nazwa Wnioskodawcy:  

- tytuł operacji:  

- imię i nazwisko członka Zespołu Oceniającego: 

Lp. Nazwa kryterium Punktacja  Liczba punktów 
przyznana 
 w ramach oceny 

1 Liczba mieszkańców gminy, w której 
wnioskodawca będzie realizował projekt: 

- powyżej 5 tys. mieszkańców – 0 
pkt. 
- do 5 tys. mieszkańców – 1 pkt. 

 

2 Liczba mieszkańców miejscowości, w 
której wnioskodawca będzie realizował 
projekt: 

- powyżej 5 tys. mieszkańców – 
0pkt.,  
do 5 tys. .mieszkańców – 1 pkt. 

 

3 Wpływ na grupy defaworyzowane: - działania włączające  1 z grup 
defaworyzowanych – 1 pkt. 
- działania włączające  2 z grup 
defaworyzowanych – 3 pkt. 
- działania włączające 3 z grup 
defaworyzowanych- 5 pkt. 

 

4 W ramach realizacji operacji planowane są 
rozwiązania sprzyjające ochronie 
środowiska lub przeciwdziałające 
zmianom klimatu: 

- nie – 0 pkt. 
- tak – 5 pkt. 

 

5 Innowacyjność  - nie – 0 pkt. 
-na obszarze gminy – 3 pkt. 
-na obszarze LGD – 5 pkt. 

 

6 Pozytywna weryfikacja w ramach 
preselekcji wniosków 

- nie – 0 pkt. 
- tak – 20 pkt. 

 

Dla przedsięwzięć 1.3.1. 

7 Dostosowanie obiektu dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych: 

- nie – 0 pkt. 
- tak – 5 pkt. 

 

8 W ramach nowopowstałych lub 
zmodernizowanych obiektów 
zaplanowaną stałą ofertę społeczno- 
kulturalną dla mieszkańców. 

-nie- 0 pkt. 
- tak – 5 pkt. 

 

9 Działania zaplanowane w obiektach będą 
odbywały się: 

- 1 raz w miesiącu – 0 pkt. 
- 1 raz w tygodniu – 3 pkt. 
- co najmniej 2 razy w tygodniu – 
5 pkt. 

 

Dla przedsięwzięcia 2.1.1. 
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10 Szlak, który powstanie w wyniku realizacji 
operacji łączy lub jest przedłużeniem już 
istniejącego szlaku turystycznego: 

- nie – 0 pkt. 
- tak, w obrębie 1 gminy – 5 pkt. 
- tak, w obrębie min. 2 gmin – 10 
pkt. 

 

11 W ramach złożonego wniosku 
zaplanowano koszty związane z promocją 
szlaku: 

- nie – 0 pkt. 
- tak – 3 pkt. 

 

12 Długość szlaku: - 1-3 km – 0 
-powyżej 3km, do 5 km – 3 pkt. 
- powyżej 5 km– 5 pkt. 

 

Dla przedsięwzięcia 2.1.2. 

13 Liczba obiektów, które zostaną 
zmodernizowane lub powstaną w ramach 
realizacji projektu 

- 1 – 0 pkt. 
- 2-3 – 3pkt. 
- 4 i więcej – 5 pkt. 

 

SUMA  

Maksymalna liczba punktów: 
6) Dla przedsięwzięcia: Budowa i modernizacja miejsc spotkań i integracji 

mieszkańców, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania 
zmianom klimatu oraz innowacyjności. 

 
52 

7) Dla przedsięwzięcia: Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz oznakowanie 
wielofunkcyjnych szlaków, tras lub ścieżek rowerowych, spacerowych, 
kajakowych, narciarskich, konnych, w tym z uwzględnieniem ochrony 
środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności. 

50 

8) Dla przedsięwzięcia: Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów i 
infrastruktury w obszarze rekreacji i wypoczynku, w tym z uwzględnieniem 
ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności. 

42 

Minimalna liczba punktów: 
2) Dla przedsięwzięcia: Budowa i modernizacja miejsc spotkań i integracji 

mieszkańców, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania 
zmianom klimatu oraz innowacyjności 

 
5 

3) Dla przedsięwzięcia: Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz oznakowanie 
wielofunkcyjnych szlaków, tras lub ścieżek rowerowych, spacerowych, 
kajakowych, narciarskich, konnych, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, 
przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności. 

5 

4) Dla przedsięwzięcia: Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów i infrastruktury w 
obszarze rekreacji i wypoczynku, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, 
przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności. 

4 

 

Ustala się kwotę wsparcia w wysokości ……………………… zł  

Uzasadnienie (w przypadku kwoty wsparcia ustalonej na poziomie innym niż wnioskowana): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko członka Zespołu Oceniającego*:  

*wymienione są wszystkie osoby wybrane do Zespołu Oceniającego. Wykreślenie nazwiska 

któregokolwiek z członków jest jednoznaczne z wycofaniem się z oceny przedmiotowego projektu. 
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Załącznik nr 11 Regulaminu konkursów oraz procedury oceny i wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju w perspektywie finansowej 2014-2020– Karta oceny  

pod względem lokalnych kryteriów wyboru dla wniosków składanych  

w ramach projektu własnego 

 

Karta oceny operacji pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru 

dla projektu własnego 

Nr wniosku:  

- imię i nazwisko Wnioskodawcy/nazwa Wnioskodawcy:  

- tytuł operacji:  

- imię i nazwisko członka Zespołu Oceniającego: 

Lp. Nazwa kryterium Punktacja  Liczba punktów 
przyznana 
 w ramach oceny 

1 Liczba mieszkańców miejscowości, w 
której wnioskodawca będzie realizował 
projekt: 

- powyżej 5 tys. mieszkańców – 
0pkt.,  
do 5 tys. .mieszkańców – 1 pkt. 

 

2 Inkubator Animacji Społecznej będzie 
świadczył usługi doradcze: 
 

- 2 dni w tygodniu - 0  pkt. 
- 3 dni w tygodniu – 1 pkt. 
- 5 dni w tygodniu – 15 kpt. 

 

3 Obszar działalności wnioskodawcy 
obejmuje: 
 

- 1gminę obszaru LGD KwL – 0 pkt. 
- do 5 gmin obszaru LGD KwL – 2 
pkt. 
- do 10 gmin obszaru LGD KwL – 5 
pkt. 
- obszar LGD KwL – 15 pkt. 

 

4 Wnioskodawca posiada pięcioletnie 
doświadczenie z zakresu aktywizacji i 
animacji społecznej: 

- nie – 0 pkt. 
- tak – 15 pkt. 

 

5 Wysokość wkładu własnego 
wnioskodawcy: 

- 1 pkt za każdy 1% wkładu 
własnego (max. 10 pkt.) 

 

Suma   

Maksymalna liczba punktów 56 

Minimalna liczba punktów 6 

 

Ustala się kwotę wsparcia w wysokości ……………………… zł  

Uzasadnienie (w przypadku kwoty wsparcia ustalonej na poziomie innym niż wnioskowana): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko członka Zespołu Oceniającego*:  

*wymienione są wszystkie osoby wybrane do Zespołu Oceniającego. Wykreślenie nazwiska 

któregokolwiek z członków jest jednoznaczne z wycofaniem się z oceny przedmiotowego projekt 
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Załącznik nr 12 do Regulaminu konkursów oraz procedury 

oceny i wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju w perspektywie finansowej 2014-2020 –kody PKD, na 

które można otrzymać dofinansowanie w wysokości 75 tys. w 

ramach zakładania działalności gospodarczej  

Lp. Kod PKD Opis 

MECHANIKA 

1.  22.11.Z Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z 
gumy 

2.  33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn 

3.  33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego 

4.  33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia 

5.  45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 
motocykli 

6.  45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja 
oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich 

7.  71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne 

USŁUGI MEDYCZNE 

     1. 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna 

2. 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna 

3. 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna 

4. 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna 

5. 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych 

6. 86.90.D Działalność paramedyczna 

7. 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

8. 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę 
pielęgniarską 

9. 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

10. 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i 
osób niepełnosprawnych 

11. 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem 

12. 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i 
osób niepełnosprawnych 

13. 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi (Sekcja ta obejmuje: - opiekę zdrowotną 
prowadzoną przez lekarzy w szpitalach lub innych placówkach, - 
działalność fizjoterapeutyczną, - działalność pogotowia ratunkowego, - 
pomoc społeczną z zakwaterowaniem, która wymaga w pewnym 
stopniu opieki zdrowotnej, - pomoc społeczną niewymagającą 
zaangażowania specjalistów w zakresie opieki medycznej.) 

14. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

USŁUGI BUDOWLANE 

1. 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych 

2. 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla 
budownictwa 

3. 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem 
budynków 
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4. 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i 
niemieszkalnych 

5. 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 

6. 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 

7. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę 

8. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 

9. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i 
klimatyzacyjnych 

10. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 

11. 43.31.Z Tynkowanie 

12. 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej 

13. 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 

14. 43.34.Z Malowanie i szklenie 

15. 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 

16. 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 

17. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 
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Załącznik nr 13 do Regulaminu konkursów oraz procedury oceny i wyboru 

operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie 

finansowej 2014-2020 – kody PKD wspierane w ramach kryterium nr 10 

Karty oceny pod względem lokalnych kryteriów wyboru dla operacji 

związanych z podejmowaniem i rozwojem działalności gospodarczej 

 

Lp. Rodzaj działalności Kod PKD Opis  

1.  
Produkcja i naprawa obuwia 

15.2 Produkcja obuwia 

2.  95.23 Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych 

3.  

Naprawa i produkcja odzieży 

95.29 Naprawa pozostałych artykułów użytku 
osobistego i domowego 

4.  14.1 Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów 
futrzarskich 

5.  Fryzjerstwo i pozostałe 
zabiegi kosmetyczne 

96.02 Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 

6.  

Działalność informatyczna 

62.02 Działalność związana z doradztwem w zakresie 
informatyk 

7.  62.03 Działalność związana z zarządzaniem 
urządzeniami informatycznymi 

8.  95.11 Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń 
peryferyjnych 

9.  

Naprawa sprzętu 
AGD/RTV/ogrodniczego 

95.12 Naprawa i konserwacja sprzętu 

10.  95.21 Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu 
powszechnego użytku 

11.  95.22 Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa 
domowego oraz sprzętu użytku domowego 

i ogrodniczego 

12.  

Usługi turystyczne, 
rekreacyjne, gastronomiczne 

79.1 Działalność agentów i pośredników 
turystycznych oraz organizatorów turystyk 

13.   
79.9 

Pozostała działalność usługowa w zakresie 
rezerwacji i działalności z nią związane 

14.  55.1 Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 

15.  55.2 Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca 
krótkotrwałego zakwaterowania 

16.  55.3 Pola kempingowe 

17.  93.13 Działalność obiektów służących poprawie 
kondycji fizycznej 

18.  93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

19.  56.1 Restauracje i pozostałe placówki 
gastronomiczne 

20.  56.2 Przygotowywanie żywności dla odbiorców 
zewnętrznych 

21.  56.30 Przygotowywanie i podawanie napojów 
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Załącznik nr 14 do Regulaminu konkursów oraz procedury oceny i wyboru operacji w ramach realizacji 

Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie finansowej 2014-2020 – Plan Projektu 

 

 

PLAN PROJEKTU 
 

Data wpływu do LGD: 

 

Numer:   

*Rubryka wypełniana przez LGD 

1. Tytuł projektu 

 

 

2. Dane Wnioskodawcy. 

Imię i nazwisko/ Nazwa 

Wnioskodawcy 

 

Adres poczty elektronicznej  

Numer telefonu  

NIP  

 

3. Wnioskodawca jest  

 (proszę zaznaczyć właściwe): 

Osobą fizyczną  

Mikro przedsiębiorcą  

Małym przedsiębiorcą  

 

4. Adres podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy 

4.1 Gmina  

4.2 Miejscowość  

 

5. Lokalizacja inwestycji 

5.1. gmina   

5.2. miejscowość  
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6. Kod PKD działalności, której dotyczy inwestycja  

 

7. Wnioskodawca  

7.1 nie prowadził działalności gospodarczej w 
okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia Planu 
Projektu 

 

7.2 prowadzi działalność gospodarczą nie krócej 
niż 1 rok poprzedzający dzień złożenia Planu 
Projektu 

 

7.3 jest ubezpieczony w KRUS  

7.4 jest ubezpieczony w ZUS  

 

8. Cele projektu Proszę określić, w jakim celu jest realizowany projekt. Proszę zaznaczyć znakiem X  co 

najmniej jedną z poniższych kategorii:  

Kategoria planowanej inwestycji  

utworzenie nowego przedsiębiorstwa  

rozwój istniejącego przedsiębiorstwa, poprzez:  

wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, w tym podnoszenie 

kompetencji z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz 

innowacyjności  

 

wprowadzenie produktów i usług na nowe rynki, w tym podnoszenie kompetencji z 

uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności  
 

 

9. Proszę podać korzyści, jakie przyniesie projekt: 

Utworzenie przedsiębiorstwa (tak/nie)  

Utworzenie miejsc pracy (proszę podać liczbę w przeliczeniu na pełne 

etaty) 

 

Nowy produkt / produkty (proszę wymienić)  

Nowa usługa/usługi (proszę wymienić)  

Wprowadzenie produktów/usług na nowe rynki (proszę wymienić)  

 

……………………………..      ………………………………… 

(miejscowość, data)       (podpis Wnioskodawcy) 
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10. Załączniki do wniosku 

Lp.  Nazwa załącznika TAK ND 
A. Załączniki dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy 
A.1 Osoba fizyczna podejmująca działalność gospodarczą 

1. Dokument tożsamości – kopia   

2. 

 

Oświadczenie o miejscu pobytu stałego lub czasowego, w przypadku gdy dowód 
osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz 
sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich 
utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.poz.212), zgodnie z którym w 
treści dowodu brak jest adresu zameldowania  lub gdy jest ono różne od miejsca 
zameldowania na pobyt stały 

  

A.2 Osoba fizyczna, osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą 
1. Dokument tożsamości – kopia   

2. 

Oświadczenie o miejscu pobytu stałego lub czasowego, w przypadku gdy dowód 
osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz 
sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich 
utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.poz.212), zgodnie z którym w 

treści dowodu brak jest adresu zameldowania  lub gdy jest ono różne od miejsca 
zameldowania na pobyt stały 

  

A.3 Spółka cywilna   
1. Umowa spółki cywilnej – kopia   

2. 

Uchwała wspólników spółki cywilnej, wskazująca stronę, która jest upoważniona do 
ubiegania się o pomoc w imieniu pozostałych stron, o ile porozumienie (umowa) 
spółki nie zawiera takiego upoważnienia (w przypadku, gdy taka uchwała została 
podjęta)  
– oryginał lub kopia 

  

B. Załączniki wspólne  

1. 

Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów 
albo 
Wniosek o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym 
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie płatności lub zaświadczenie o nadanym  numerze 
identyfikacyjnym w ewidencji producentów – kopia 

  

2. 
Dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości  
– oryginał lub kopia13  

  

3. 

Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) 
zgodę na realizację operacji, jeżeli operacja jest realizowana na terenie 
nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem 
współwłasności - załącznik obowiązkowy w przypadku gdy realizacja operacji 
obejmuje zadania trwale związane z gruntem lub wyposażenie – oryginał  

  

4. Biznesplan    

5. 
Ostateczna decyzja środowiskowa, jeżeli jej wydanie jest wymagane odrębnymi 
przepisami –  kopia 

  

6. 

Dokumenty potwierdzające, że podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy : 
a. posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do 
operacji, którą zamierza realizować – kopia 
albo  
b. posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować– 
kopia 

albo 
c. posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza 
realizować, jeżeli jest osoba fizyczną – kopia 

albo  
d. wykonuje działalność gospodarczą odpowiednią do przedmiotu operacji, którą 
zamierza realizować– kopia 
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7. 
Inne pozwolenia, zezwolenia, decyzje i inne dokumenty potwierdzające spełnienie 
warunków przyznania pomocy (w przypadku, gdy uzyskanie ich jest wymagane przez 
odrębne przepisy)  

  

C.  Załączniki dotyczące robót budowlanych     

1. Kosztorys inwestorski – kopia   

2. Decyzja o pozwoleniu na budowę –kopia     

3. 

Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi - kopia, 
wraz z: oświadczeniem, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania 
robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu – oryginał 
albo 
potwierdzeniem właściwego organu, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego 
zamiaru wykonania robót budowlanych – kopia 

AB – inf o 
sprzeciwie 

 

4. 
Mapy lub szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne dotyczące 
umiejscowienia operacji (w przypadku, gdy projekt budowlany nie jest przedkładany) 
– oryginał lub kopia 
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Oświadczenie o miejscu pobytu stałego lub czasowego 

 

 

  

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………. oświadczam, że  

 

miejsce mojego pobytu stałego/czasowego to …………………………………………………  

         (dokładny adres) 

 

 

 

 

………………………………………                                ………………………………… 

(miejscowość, data)       (podpis) 
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Oświadczenie właściciela nieruchomości  

 

………………………………………….. 

(imię i nazwisko/ nazwa )  

…………………………………………. 

(adres zamieszkania/ siedziby) 

…………………………………………. 

(NIP/ seria i nr dokumentu tożsamości1) 

……………………………………….… 

(REGON2) 

OŚWIADCZENIE 

właściciela/ współwłaściciela/ posiadacza samoistnego nieruchomości, że wyraża on zgodę  

na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest  

na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności 

Będąc właścicielem/ współwłaścicielem/ posiadaczem samoistnym* nieruchomości zlokalizowanej 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(adres nieruchomości, nr działki) 

oświadczam, że wyrażam zgodę na realizację przez  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko/ nazwa Wnioskodawcy) 

operacji trwale związanej z ww. nieruchomością polegającej na 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(zakres operacji) 

Jednocześnie wyrażam zgodę na utrzymanie celu określonego dla części inwestycyjnej przedmiotowej 

operacji przez okres 5 lat od dnia otrzymania płatności ostatecznej przez Wnioskodawcę. 

 

 
……………………………………                                                            ……..…………………………………………………………... 

         (miejscowość, data)                                                                          (podpis właściciela/ współwłaściciele/ posiadacza samoistnego*                                                                   

                                                                                                                   nieruchomości albo osoby/ osób reprezentujących właściciela/ 

                                                                                                                   współwłaściciela/ posiadacza samoistnego* nieruchomości)  

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 

 

                                                           
1 NIP podaje osoba prawna, serię i nr dokumentu tożsamości podaje osoba fizyczna 
2 REGON podaje osoba prawna 


