
KRYTERIA WYBORU OPERACJI 
 

Dla przedsięwzięć: 1.2.1 

Lp. Kryterium 
Maksymalna 

liczba pkt 
Sposób weryfikacji 

1. Wnioskodawca jest zameldowany na pobyt 

stały lub czasowy na terenie obszaru działania 

LGD od co najmniej 5 lat. 

3 pkt - wnioskodawca spełnia kryterium  

0 pkt - wnioskodawca nie spełnia kryterium 

 

3 pkt Na postawie kserokopii 

dowodu osobistego 

(jeżeli dowód zawiera 

adres zameldowania) 

lub zaświadczenia z 

właściwej Ewidencji 

Ludności o miejscu 

pobytu stałego lub 

czasowego 

(wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące 

przed złożeniem 

wniosku) 

2. Wnioskodawca lub przynajmniej jedna osoba 

planowana do zatrudnienia w wyniku 

realizacji operacji należy do grupy 

defaworyzowanej (osoby do ukończenia 40 

roku życia). 

4 pkt – powyższy warunek jest spełniony 

0 pkt – powyższy warunek nie jest spełniony 

4 pkt Na podstawie 

kserokopii dowodu 

osobistego w przypadku 

wnioskodawcy lub 

oświadczenia 

wnioskodawcy w 

przypadku osoby 

planowanej do 

zatrudnienia 

3. Wnioskodawca rozlicza podatek dochodowy w 

urzędzie skarbowym z terenu objętego LSR  

2 pkt – wnioskodawca spełnia kryterium 

0 pkt – wnioskodawca nie spełnia kryterium  

2 pkt Oświadczenie 

wnioskodawcy 

4. Wykorzystanie logotypu LGD Powiatu 

Opatowskiego w działaniach promocyjnych 

realizowanej operacji. 

2 pkt – wnioskodawca przewidział 

wykorzystanie logotypu LGD w działaniach 

promocyjnych realizowanej operacji 

0 pkt – wnioskodawca nie przewidział 

wykorzystania logotypu LGD w działaniach 

promocyjnych realizowanej operacji 

2 pkt Informacje zawarte  

we wniosku  

o dofinansowanie. 

5. Członkostwo Wnioskodawcy w LGD. 

3 pkt - wnioskodawca jest członkiem LGD 

Powiatu Opatowskiego od co najmniej 6-ciu 

miesięcy 

0 pkt - wnioskodawca nie jest członkiem LGD 

Powiatu Opatowskiego lub jest członkiem LGD 

krócej niż 6 miesięcy 

3 pkt Weryfikacja przez LGD  

w oparciu uchwałę 

Zarządu LGD o 

przyjęciu 

wnioskodawcy w poczet 

członków LGD 

6. Wartość przewidywanych wydatków 4 pkt Źródło weryfikacji: 



niezbędnych do realizacji operacji będących 

kosztami kwalifikowalnymi: 

4 pkt – jest większa o minimum 5% od wartości 

premii, 

0 pkt – nie jest większa o minimum 5% od 

wartości premii. 

wniosek wraz z 

załącznikami 

 RAZEM 18 pkt  

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 12 pkt. 

11 pkt. 

Maksymalna liczba punktów 18 pkt. 

 
 


